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Neujahrstreffen - Novoroční setkání
Schon zwei Jahre dient das Ver-

Již dva roky slouží Kontaktní

bindungsbüro des Freistaates

kancelář Svobodného státu

Sachsen in Prag der Entwicklung

Sasko v Praze rozvoji česko-

der tschechisch-sächsischen Zu-

saské spolupráce.

sammenarbeit.

Hodnocení práce této kon-

Die Einschätzung der Arbeit dieses

taktní kanceláře je celou dobu

Verbindungsbüros ist durchweg

veskrze pozitivní a její zás-

positiv und es ist sein Verdienst,

luhou se podařilo realizo-

dass eine Reihe von Projekten

vat celou řadu úspěšných

realisiert wurde. Sehr eindrucks-

projektů. Velmi působivé je

voll ist die fortlaufende Vorstellung

postupné představování sas-

der sächsischen Landkreise in

kých okresů v této kontaktní

dem Büro.

kanceláři.

Zum Neujahrsempfang lud Frau

Na novoroční setkání pozvala

Dipl. Päd. Stefanie Rehm M. A.,

Dipl. Päd. Stefanie Rehm M.

Staatsministerin a. D., gemeinsam

A., bývalá státní ministryně

mit dem Beauftragten des Frei-

spolu s pověřencem Svobod-

staates Sachsen Dr. David Michel

ného státu Sasko Dr. Davidem

am 21. Januar die ein, die sich

Michelem dne 21. ledna 2015

um die sächsisch-tschechische

všechny ty, kteří se o česko-

Zusammenarbeit am meisten

saskou spolupráci nejvíce

verdient haben. Im angenehmen

zasloužili. V přátelském,

Milieu des Verbindungsbüros

příjemném

U Lužického semináře (Lausitzer

Lužického semináře, v sídle

Seminar) trafen sich Vertreter der

Kontaktní kanceláře Svo-

sächsischen und tschechischen

bodného státu Sasko v Pra-

Ministerien, der stellvertreten-

ze, se sešli významní hosté,

de Außenminister Rudolf Jin-

zástupci saských i českých

drák, der langjähriger Botschafter

ministerstev, náměstek mi-

in der Bundesrepublik war, der

nistra zahraničních věcí

gegenwärtige Botschafter der

Rudolf Jindrák, který byl

Bundesrepublik Deutschland in

dlouholetým velvyslancem

Prag Dr. Arndt Freiherr Freytag

v Německu, současný vel-

von Loringhoven und der Haupt-

vyslanec Německa v Praze

mann des Bezirkes Ústecký kraj

Dr. Arndt Freiherr Freytag

Oldřich Bubeníček. Die Euroregion

von Loringhoven či hejt-

Krušnohoří/Erzgebirge wurde vom

man Ústeckého kraje Oldřich

stellvertretenden Vorsitzendes Jiří

Bubeníček, ale i mnozí další

Hlinka und dem Geschäftsführer

význační představitelé česko-

František Bína vertreten.

saské spolupráce. Euroregion

In den offiziellen Reden wurden

Krušnohoří zastupoval jeho

die bisherige ausgezeichnete

prostředí

místopředseda Jiří Hlinka

tschechisch-sächsische Zusammenarbeit, sowie die erfolgreiche Tätigkeit

a jednatel František Bína. V oficiálních projevech byla vyzdvižena

des Verbindungsbüros hervorgehoben. In den informellen Gesprächen

dosavadní vynikající česko-saská spolupráce, úspěšná činnost

wurden die bisherigen Kontakte vertieft.

kontaktní kanceláře a v neformálních rozhovorech se prohloubily

Seit 2004, als man überlegte das Verbindungsbüro einzurichten, kon-

dosavadní kontakty.

zentrierte man sich auf das Lausitzer Seminar, weil dieses Gebäude eng

Od roku 2004, kdy se začalo uvažovat o zřízení saské Kontaktní

mit der sächsischen Geschichte verbunden ist. Eine wesentliche Rolle

kanceláře v Praze, se pozornost zaměřila na Lužický seminář,

spielte dabei die Möglichkeit, den Verein Domowina einzugliedern, der

budovu úzce svázanou se saskými dějinami. Podstatnou roli hrála

eine enge Beziehung zur Gesellschaft „Freunde der Sorben“ in Prag hat.

možnost včlenění spolku Domowina, který má blízké vztahy ke

Die Gesellschaft hat ihren Sitz im Erdgeschoss des Hauses, wo sie auch

Společnosti přátel Srbů v Praze. Tato společnost má své sídlo

die bekannte Hornik Bibliothek verwaltet.

v přízemí domu a spravuje zde i proslulou Hornikovu knihovnu.
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UMWELT
ŽIVOTNÍ PROTŘEDÍ

Saský ministr životního prostředí na návštěvě
u svého kolegy v Praze
Sächsischer Umweltminister besucht Amtskollegen in Prag
(DTPA/MT) DRESDEN: Saský státní ministr
Thomas Schmidt navštívil 26. února ministry
pro regionální rozvoj a životní prostředí České
republiky. „Se svými jižními sousedy máme
mnohaletou úzkou a spolehlivou spolupráci
založenou na vzájemné důvěře,“ řekl ministr.
„Se svými kolegy jsem se shodl: Tato dobrá
spolupráce bude i do budoucna pokračovat“.
V rozhovoru s ministryní pro místní rozvoj
Karlou Šlechtovou šlo především o spolupráci v rámci Kooperačního programu „SN-CZ
2014-2020“. „Již předcházející program, známý jako Cíl 3, sblížil pomocí četných projektů
obyvatele České republiky a Saska“, uvádí
Schmidt. Realizovaly se v něm společné zá-

einig: Diese gute Zusammenarbeit wird auch

bereit. „Schwerpunkte dabei sind Bildung,

měry v ochraně přírody a životního prostředí,

künftig fortgeführt“.

Kultur, Tourismus, Verkehr, Umweltschutz,

v kultuře, hospodářství turistice a dopravě,

Bei den Gesprächen mit Regionalministerin

Hochwasser- und Katastrophenschutz sowie

a rovněž s policií a záchranáři“. Takové úspěš-

Karla Šlechtová ging es insbesondere um die

Sicherheit.“

né projekty by měly určitě pokračovat. Pro ně

Zusammenarbeit im Rahmen des Kooperati-

Bei dem Besuch bei Umweltminister Richard

jsou připraveny z Evropského fondu pro regi-

onsprogramms „SN-CZ 2014-2020“. „Schon

Brabec brachte Staatsminister Schmidt auch

onální rozvoj pro obě země finanční prostředky

das Vorgängerprogramm ‚Ziel3‘ hat mit einer

die immer wieder auftretenden Geruchsbe-

s kofinancováním ve výši 185,8 milionů EUR.

Vielzahl von Projekten die Menschen aus

lastungen im Erzgebirge zur Sprache. „Die

Prioritami přitom budou vzdělávání, kultura,

Sachsen und der Tschechischen Republik

Klagen der Menschen im Erzgebirge nehmen

turistika, doprava, ochrana životního prostředí

einander näher gebracht,“ so Schmidt. „Es

wir in Sachsen sehr ernst. In den vergangenen

krizový management a protipovodňová opat-

gab gemeinsame Vorhaben im Natur- und

Jahren konnten wir das Problem eingrenzen.

ření, a rovněž bezpečnost“.

Umweltschutz, in Kultur, Wirtschaft, Touris-

Hauptquelle ist höchstwahrscheinlich die

Na návštěvě u ministra pro životní prostředí

mus und Verkehr sowie bei der Polizei und

nordböhmische Industrieregion. Ohne unse-

Richarda Brabce se vyslovil státní ministr

im Rettungswesen.“ Diese Erfolgsgeschichte

re tschechischen Nachbarn werden wir das

Schmidt také o stále se vyskytující pacho-

gelte es fortzusetzen. Mit den Mitteln aus dem

Problem nicht lösen können. Ich bin dankbar,

vé zátěži v Krušnohoří. „Stížnosti obyvatel

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

dass Minister Brabec seine Hilfe bei der Suche

v Krušnohoří nebereme v Sasku vůbec na

(EFRE) sowie der Kofinanzierung der beiden

nach einer Lösung zugesagt hat,“ so das Fazit

lehkou váhu. V uplynulých letech jsme tento

Länder stehen dafür 185,8 Millionen Euro

des Ministers.

problém vymezili. Hlavním zdrojem je s největší pravděpodobností průmysl v Severních
Čechách. Bez našich českých sousedů ale

Ministr Richard Brabec

nejsme schopni tento problém řešit. „Jsem
vděčný, že ministr Brabec nám přislíbil svou
pomoc v hledání řešení,“ shrnul ministr.

(DTPA/MT) DRESDEN: Sachsens Staatsminister Thomas Schmidt hat am 26. Februar
die für Regionalentwicklung bzw. Umwelt
zuständigen Minister der Tschechischen Republik besucht. „Mit unserem südlichen Nachbarland gibt es seit vielen Jahren eine enge,
vertrauensvolle Zusammenarbeit,“ sagte der
Minister. „Mit meinen Kollegen bin ich mir
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ŽIVOTNÍ PROSTĚDÍ
UMWELT

Minister Richard Brabec nach dem Treffen mit Thomas Schmidt:
Zusammenarbeit bei der Lösung des Geruchsproblems
im tschechisch-sächsischen Grenzgebiet muss aktiver sein
Zu den Hauptthemen der gemeinsamen Tagung gehörten die Befahrbarkeit der Elbe, der
Naturschutz und auch die Zusammenarbeit
bezüglich des Klimaschutzes.
„Die Zusammenarbeit mit Deutschland im
Umweltbereich ist ausgezeichnet. Hoch
schätze ich z.B. die Zusammenarbeit auf
dem Gebiet des Naturschutzes ein, konkret
die sehr enge Zusammenarbeit mit deutschen Kollegen in den Nationalparks. Ich
schätze auch sehr das jüngste Angebot von
deutschen Investitionen in die ökologischen

Thomas Schmidt

Richard Brabec

Projekte der tschechischen Firmen. Die gute
Zusammenarbeit mit Sachsen beweisen
konkrete Projekte, wie UltraSchwarz, das
im Bezirk Ústecký kraj realisierte Projekt im
Bereich der Luftreinhaltung oder das Projekt
INTERKLIM, dessen Fortsetzung wir gerade

Informationen aus Deutschland nach Tsche-

den, um Zeitverlust zu vermeiden und um die

überlegen,“ sagte nach der Tagung Minister

chien auch bis fünf Tage. Es ist notwendig,

Situation schnell zu lösen. In dem Moment,

Brabec.

diese Frist wesentlich zu verkürzen, damit die

wenn es gelingt, den Verursacher eindeutig

Eines der Themen, über die beide Minis-

tschechischen Behörden sowie tschechische

nachzuweisen, kann man die Ursache des

ter diskutierten, war auch das langjährige

Betriebe schneller reagieren, mit dem Ziel,

Geruches lösen, ergänzte Direktor der Tsche-

Problem des Geruches an der tschechisch-

den Verursacher des Geruches zu entdecken,

chischen Umweltinspektion, Herr Erik Geuss.

sächsischen Grenze. Schon mehrere Jahre

und nämlich im Zusammenhang zu den me-

In den letzten 20 Jahren investierten Betriebe

beklagen sich die Einwohner der deutschen

teorologischen und betrieblichen Bedingun-

auf tschechischer Seite Hunderte Millionen

Gemeinden hinter tschechischen Grenze im

gen in den tschechischen Betrieben. Vorläufig

Kronen in einzelne Ausstattungen, mit dem

Erzgebirge. Nicht einmal nach 5 Jahren ist

habe ich für die deutschen Vertreter eine

Ziel die Geruchbelastung zu vermindern. Alle

gelungen, den Verursache des Geruches zu

wiederholte Möglichkeit vereinbart, tsche-

Betriebe erfüllen die von der EU-Legislative

bestimmen. In der letzten Zeit erscheinen

chische Betriebe zu besuchen und ich habe

festgesetzten Bedingungen (sog. BAT). Bei-

auch neue Informationen zu dem Problem.

auch den sächsischen Minister um dasselbe

derseits der Grenze wurden sehr fachbezo-

Der Geruch verbreitet sich auch tief in das

auf deutscher Seite gebeten. Die Entdeckung

gene Untersuchungen durchgeführt, jedoch

Binnenland - bis 100 km von der Grenze. Zu-

des Verursachers oder der Verursacher des

keine der Studien hatte einen eindeutigen

gleich ist er nicht vom Wetter sowie von Wind-

Geruches ist für die Lösung der Situation

Verursacher nachgewiesen.

bedingungen abhängig, wie es belegbar ist.

durchaus wichtig und beide Seiten müssen

Dieses Thema lösen beide Länder eini-

„Die Beschwerden der Einwohner im Erz-

bei der Suche nach der Lösung des Problems

ge Jahre bei regelmäßigen Treffen der

gebirge nehmen wir in Sachsen sehr ernst.

sehr eng zusammenarbeiten,“ kommentierte

deutsch-tschechischen Arbeitsgruppe für

In den vorigen Jahren ist es uns gelungen,

das Treffen Herr Minister Brabec.

die Luftproblematik. Bei der letzten Beratung

das Problem zu begrenzen. Der Haupt-

Weder die tschechische Seite noch die deut-

im September 2014 haben beide Seiten ver-

verursacher ist höchstwahrscheinlich das

schen Untersuchungen im Erzgebirge haben

einbart, das System der Geruchsinformation

nordböhmische Industriegebiet. Ohne unsre

eindeutig den Verursacher des erwähnten

zu beschleunigen. Über die Geruchereignisse

tschechischen Nachbarn sind wir nicht fähig,

Geruches nicht nachgewiesen und auch nicht

werde die deutsche Seite das Tschechische

das Problem zu lösen. Ich bin sehr dankbar,

mit Sicherheit erbracht, dass er wirklich von

Hydrometeorologische Institut informieren,

dass Herr Minister Brabec uns eine Hilfe bei

der tschechischen Seite kommt. Alle, von der

sowie die Inspektorat der Tschechischen Um-

der Suche nach der Lösung versprochen hat,“

deutschen Seite als mögliche Verursacher

weltinspektion in Ústí nad Labem. Zur erfolg-

so der sächsische Minister für Umwelt und

genannten Betriebe haben die beste verfüg-

reichen Lösung des Problems ist es jedoch

Landwirtschaft Thomas Schmidt.

bare Technik installiert und erfüllen alle von

notwendig, das Informationssystem so zu

„Ich habe vor allem eine mehr aktive Zu-

der EU festgesetzten Normen. Die deutsche

beschleunigen, damit die tschechische Seite

sammenarbeit bei der Geruchsmeldung an-

Seite wurde aufgefordert, die mit dem Geruch

sofort ins Gebiet fahren könnte, wo der Ge-

geboten. Heute dauert die Übertragung der

verbundenen Probleme unmittelbar zu mel-

ruch unter realen Bedingungen zu spüren ist.
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Ministr Richard Brabec po schůzce s Thomasem Schmidtem:
Spolupráce při řešení problému se zápachem v česko-saském pohraničí musí být akčnější
Mezi hlavními tématy společného jednání byla splavnost
Labe, ochrana přírody v národních parcích či spolupráce
ohledně ochrany klimatu.
„Spolupráci s Německem v oblasti životního prostředí
je výborná. Velmi cenná je pro mě například spolupráce
na poli ochrany přírody, konkrétně vzájemná velmi
blízká spolupráce s německými kolegy v národních
parcích. Také velmi oceňuji nedávnou nabídku německých investic do ekologických projektů českých firem.
Výbornou spolupráci se Saskem pak dokazují konkrétní
projekty, jako je UltraSchwarz, projekt z oblasti ochrany
ovzduší, realizovaný v Ústeckém kraji nebo např. projekt
INTERKLIM, o pokračování aktuálně uvažujeme,“ řekl po
jednání ministr Brabec.
Jedním z témat, o kterých oba ministři diskutovali,
byl i dlouholetý problém zápachu na česko-saských
hranicích. Na zápach si již dlouhá léta stěžují obyvatelé
německých obcí za českými hranicemi v Krušnohoří. Ani
po více než 5 letech se však nepodařilo určit původce
zápachu. V poslední době se objevují i nové informace
týkající se tohoto problému. Zápach se totiž šíří i velmi
hluboko ve vnitrozemí na německé straně – až 100 km
od hranic. Zároveň není prokazatelně závislý na počasí
i povětrnostních podmínkách.
„Stížnosti obyvatel Krušnohoří bereme v Sasku velmi

vážně. V předchozích letech se nám podařilo tento

lované nejlepší dostupné techniky a splňují všechny

problém omezit. Jeho hlavním původcem je s největší

normy stanovené EU. Německá strana byla vyzvána, aby

pravděpodobností severočeská průmyslová oblast. Bez

problémy se zápachem hlásila neprodleně, aby nedochá-

našich českých sousedů tento problém nebudeme schop-

zelo k časové prodlevě a situace se dala rychle řešit. Ve

ni vyřešit. Jsem velmi vděčný za to, že ministr Brabec

chvíli, kdy se podaří prokázat jednoznačného původce,

přislíbil pomoc při hledání řešení,“ prozradil saský mi-

bude možné začít řešit příčinu zápachu,“ doplnil ředitel

nistr životního prostředí a zemědělství Thomas Schmidt.
„Nabídl jsem především akčnější spolupráci při ohlašo-

ČIŽP Erik Geuss.

vání zápachu. Dnes trvá přenos informací z Německa do

investovaly do svých provozů stovky milionů korun do

Česka i pět dní. Tuto dobu je nutno zásadně zkrátit tak,

jednotlivých zařízení, a to i s cílem snižování pachové

aby mohly české úřady i české podniky rychleji reagovat

zátěže. Všechny podniky splňují podmínky provozu

s cílem zjistit původce zápachu v závislosti na aktuálních

stanovené legislativou EU (tzv. BAT). Na obou stranách

meteorologických i provozních podmínkách v českých

proběhlo velmi odborné zkoumání možného původce

podnicích. Také jsem předběžně domluvil pro německé

pachu, žádná ze studií však neprokázala jednoznačného

zástupce opětovnou možnost navštívit české podniky

původce zápachu.

a požádal jsem saského ministra o totéž na německé

Toto téma obě země intenzivně řeší už několik let na

straně. Zjištění původce nebo původců zápachu je pro

pravidelných setkáních česko-německé pracovní sku-

řešení situace naprosto klíčové a obě strany musí při

piny pro ovzduší. Při tom posledním v září 2014 se obě

hledání řešení tohoto problému velmi úzce spolupra-

strany dohodly na zrychlení systému informování o zá-

covat,“ komentoval setkání ministr Brabec.

pachu, kdy je o zápachových epizodách spolu s ČHMÚ

„Česká strana ani německý výzkum v Krušnohoří a Vo-

informován německou stranou zároveň i ústecký in-

gtlandu nezjistily jednoznačného původce zmiňovaného

spektorát ČIŽP. Ke zdárnému řešení tohoto problému

zápachu a ani s jistotou neprokázaly, že pochází skutečně

je ale nutno systém informování zrychlit tak, aby mohla

z české strany. Všechny podniky, které německá strana

česká strana vyrazit do terénu v reálných podmínkách,

označuje jako možné původce zápachu, mají nainsta-

kdy je zápach cítit.

V posledních 20 letech všechny podniky na české straně

Saský ministr hospodářství, práce a dopravy jednal s MPSV a KHK ÚK o společných příhraničních projektech
Sächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr beriet mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales
und der Bezirkswirtschafts- und Handelskammer über gemeinsame grenzüberschreitende Projekte
Der Vorsitzende der Bezirkswirtschaftskammer des Bezirkes
Ústecký kraj, Herr František Jochman, der stellvertretende
Minister für Arbeit und Soziales Jan Marek und der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig berieten gemeinsam zur Situation auf den tschechischen und sächsischen
Arbeitsmärkten. Sie identifizierten ähnliche Probleme, die
beide Seiten betreffen. Als eine mögliche Lösung sehen sie
die Initiierung von gemeinsamen grenzüberschreitenden

- gemeinsames Vorgehen bei der Lösung des Arbeitskräf-

Martin Dulig, Minister des Sächsischen Ministeriums Wirtschaft, Arbeit und Verkehr – der erste v.r., Herr Jan Marek, Stellvertretender
Minister für Beschäftigung – der erste v.l., František Jochman, Vorsitzender des Bezirkswirtchaftskammer – der zweite v.l.
Vlevo Jan Marek, náměstek ministra práce a sociálních věcí, vpravo Martin Dulig, saský ministr hospodářství, práce a dopravy,
druhý zleva František Jochman, předseda Krajské hospodářské komory

temangels im technischen Bereich und bei der Motivation

abdecken. Alle Teilnehmer haben sich geeignet, dass sie

pracovních sil na trhu a motivaci ke studiu technických

zum Erlernen technischer Berufe, auch grenzüberschrei-

im gemeinsamen Vorgehen eine mögliche Besserung auf

profesí i příhraničně,

tend,

dem Arbeitsmarkt sehen, sowohl auf der tschechischen,

- vytvoření systému uznávání dosaženého vzdělání ve

- Schaffung eines Systems zur Anerkennung der in den

als auch auf deutscher Seite.

středních školách,

Projekten und deren Realisierung. Die Projekte sollen
Folgendes lösen:

- motivaci k výuce němčiny nejen na školách, ale i dospě-

Berufsschulen erreichten Ausbildung,

lých při celoživotním vzdělávání.

- Motivation zum Erlernen der deutschen Sprache nicht nur
in den Schulen, sondern auch für Erwachsene auf dem Weg

Předseda Krajské hospodářské komory Ústeckého

Pan ministr Dulig ocenil snahu problémy řešit a uvítal

des lebenslangen Lernens

kraje František Jochman, náměstek Ministerstva práce

společnou přípravu projektů.

Herr Minister Dulig würdigte die Bemühungen, diese

a sociálních věcí Jan Marek a ministr Saského státního

V následujících týdnech by zúčastněné strany společně

Probleme zu lösen und begrüßte die gemeinsame Vor-

ministerstva hospodářství, práce a dopravy Martin Dulig

s dalšími partnery - městy, krajem, úřady práce, školy

bereitung der Projekte. In den folgenden Wochen sollen

společně jednali o situaci na českém a saském trhu práce.

- měly dopracovávat návrhy řešení formou velkých příhra-

die beteiligten Seiten gemeinsam mit weiteren Partnern

Identifikovali podobné problémy, které obě strany trápí

ničních projektů pokrývajících uvedené problémové oblasti.

- Städten, Bezirken, Arbeitsämtern, Schulen usw. Lö-

a možné řešení vidí v iniciování a realizaci společných

Všichni zúčastnění se shodli, že ve společném postupu vidí

sungsvorschläge in Form von grenzüberschreitenden

příhraničních projektů. Projekty by měly řešit:

možné zlepšení situace na trhu práce jak na české, tak i na

Großprojekten erarbeiten, die die problematischen Bereiche

- společný postup při řešení nedostatku technických

německé straně.
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Sportovní komise - Arbeitsgruppe Sport
Sportovní komise se sešla tentokrát v březnu,
ve sportovním středisku Olympiastützpunkt
v Oberwiesenthalu, které je určeno pro budoucí mladé olympioniky v biatlonu, běžkaře,
sjezdaře a sáňkování, kteří se zde připravují
na sportovní úspěchy. Mladí sportovci zde v
internátu bydlí, vykonávají zde školní docházku
a především pod vedením zkušených trenérů
trénují. Komise měla krásnou možnost si detailně prohlédnout při podrobné exkurzi všechny prostory a nešetřila chválou nad výborným
sportovním vybavením střediska a nad zdejší
vynikající organizací.
Na svém jednání členové komise dopracovali
námět společného projektu, kterým je databáze kontaktů a katalog sportovních organizací.
Dalším krokem bude již příprava několika
společných sportovních projektů. Pro přípravu
databáze a sportovního katalogu vznikla menší
pracovní skupina, která do konce dubna zpracuje podklady a projektový záměr.
Příští jednání se uskuteční v květnu na české
straně a budou na něm představeny již první
výsledky.

Der Olympiastützpunkt in Oberwiesenthal,
wo junge Leistungssportler in den Disziplinen
Biathlon, Skilanglauf, Abfahrtsski und Rodeln
auf sportliche Erfolge vorbereitet werden, war
im März das Ziel der Arbeitsgruppe Sport. Die
jungen Sportler besuchen hier die Schule,
wohnen im Internat und vor allem trainieren
sie unter der Leitung erfahrener Trainer. Die
Arbeitsgruppe hatte die gute Möglichkeit, bei
einer ausführlichen Führung alle Räumlichkeiten zu besichtigen. Die ausgezeichnete
Organisation wurde von den AG-Mitgliedern
sehr gelobt.
In der Beratung wurde ein gemeinsames Projekt, das eine Datenbank mit den Ansprechpartnern und einen Katalog der Sportvereine
beinhalten soll, besprochen.
Ein weiterer Schritt soll die Vorbereitung gemeinsamer Sportprojekte sein.
Zur Vorbereitung der Datenbank und des
Katalogs wurde eine kleine Arbeitsgruppe
gegründet, die bis Ende April die Unterlagen
dafür erarbeitet.
Zur nächsten Beratung, die dann auf tschechischer Seite stattfinden wird, werden die
Ergebnisse vorgestellt.
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Arbeitsgruppe Schule/Jugend/Kultur auf dem Schloss Augustusburg
Komise pro kulturu, mládež a školství na zámku Augustusburg
Am 15. Januar kam die Arbeitsgruppe Schule/
Jugend/Kultur zum ersten Mal im neuen Jahr
zu einer Beratung zusammen.
Beratungsort war aus gutem Grund das
Schloss Augustusburg, denn das beherbergt
seit September vergangenen Jahres die erste repräsentative Kunstschau von Künstlern
aus dem gesamten Kulturraum Erzgebirge/
Mittelsachsen.
Die Arbeitsgruppe nutzte die Verlängerung der
Ausstellung, die am 2. Februar endete, um
sich unter fachkundiger Führung des Kurators
Herrn Reinhold Lindner ein Bild vom Schaffen
der Künstler im Erzgebirgsraum zu machen.
Werke von 50 Künstlern wurden für diese
repräsentative Schau ausgewählt.
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe konnten sich
von der handwerklichen Qualität und dem
hohen künstlerischen Anspruch der Arbeiten
überzeugen.
In der der Besichtigung vorangegangenen Beratung wurden der Jahresplan festgelegt sowie
Projekte vorgeschlagen, die im laufenden Jahr
und in der kommenden Förderperiode umgesetzt werden sollen.

Pracovní komise pro kulturu, školství a mládež se setkala poprvé v novém roce na svém
jednání 15. února 2015.
Pro jednání na zámku Augustusburg měla
komise dobrý důvod, protože je tu od září
minulého roku umístěna expozice reprezentativního výběru umělců celého kulturního
prostoru okresů Krušnohoří a Střední Sasko.
Pracovní komise využila možnosti, danou prodloužením výstavy až do 2. února 2015, a pod
odborným vedením kurátora výstavy Reinholda Lindnera se zaujetím zhlédla výtvarná díla
umělců z oblasti Krušnohoří.
Pro tuto reprezentativní výstavu byla vybrána
díla od 50 umělců a členové pracovní komise
se zde mohli přesvědčit o jejich vynikajícím
umění.
Na jednání, konané ještě před prohlídkou, byl
odsouhlasen plán práce komise na letošní rok
a byly navrženy projektové záměry nejen pro
tento rok, ale i pro celé budoucí programové
období.
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Staronový hraniční přechod - Neuer alter Grenzübergang
V Olbernhau po předchozí dohodě starostů
Olbernhau, Steffena Laubeho a starosty Brandova Jiřího Mooze, pokračovalo další jednání
o otevření stávajícího hraničního mostu mezi
oběma obcemi dne 12. ledna 2015 v Olbernhau. Za českou stranu se tentokrát zúčastnili
pod vedením radního Ústeckého kraje pro
dopravu Jaroslava Komínka zástupci Ústeckého kraje, Správy a údržby Ústeckého kraje,
obce Branova a Euroregionu Krušnohoří. Německou stranu zastupoval starosta Olbernhau Laub, který také pozval na toto jednání
odborníky z oblasti dopravy. Německá strana
totiž již na minulém jednání požádala o využití starého, původního hraničního přechodu
s mostem, a o využití českých silnic v důsledku
své plánované objížďky, která by měla vést
po českém území. Po vzájemném ujištění,
že je shodná vůle po dlouhých 20 letech úsilí
tento přechod otevřít, byly řešeny již konkrétní technické záležitosti. Německá strana
se zavázala provést sanaci starého mostu do
dubna 2015 a česká strana zajistí průjezdnost
stávající úzké silnice z Brandova k hraničnímu
mostu. Toto řešení je zamýšleno i pro školní
autobusy po dobu trvání obchvatu do října,
poté již jen pro osobní automobily a menší
nákladní automobily do 3,5 t. Počítá se s jeho
dalším trvalým využitím. Původně zamýšlený
zcela nový silniční obchvat Olbernhau s vybudováním mostu zůstává nadále ve hře, ale
zdá se, že na německé straně není prioritou,
protože přípravné práce tam ještě nezapočaly.
Na rozdíl od české strany, která je již zcela na
přípravu stavby připravena.

In Olbernhau kam es am 12. Januar vereinbarungsgemäß zu einem weiteren Treffen zwi-

tung, den alten, ursprünglichen Grenzüber-

Lösung bezieht auch den Schulbusverkehr in

schen den Bürgermeistern von Olbernhau und

gang mit der Brücke zu nutzen, sowie infolge

der Zeit der Umleitung bis Oktober ein. Da-

Brandov Steffen Laub und Jiří Mooz bezüglich

der geplanten Umgehung die tschechischen

nach soll der Grenzübergang nur für PKWs

der Öffnung der alten Grenzbrücke zwischen

Straßen zu nutzen, die durch das tschechi-

und kleinere Lastwagen bis 3,5t nachhaltig

beiden Gemeinden. Von tschechischer Sei-

sche Gebiet führen. Nach der gemeinsamen

genutzt werden können.

te nahmen unter Leitung des Ratsherrn für

Willensbekundung, den Grenzübergang nach

Die ursprünglich vorgesehene Umgehungs-

Verkehr des Bezirkes Jaroslav Komínek, die

langen 20 Jahren zu öffnen, wurden konkrete

straße der Stadt Olbernhau mit dem Bau einer

Vertreter des Bezirkes, der Verwaltung der

technische Angelegenheiten besprochen.

neuen Brücke bleibt weiterhin im Spiel, aber es

Gemeinde Brandov und der Euroregion teil.

Die deutsche Seite hat sich verpflichtet, die

scheint, dass es keine Priorität mehr darstellt,

Die deutsche Seite wurde vom Bürgermeister

Sanierung der alten Brücke bis April 2015

weil noch keine Vorbereitungsarbeiten begon-

Herrn Dr. Laub vertreten, der zu dieser Bera-

durchzuführen und die tschechische Seite

nen wurden. Auf der tschechischen Seite sind

tung auch Verkehrsexperten eingeladen hatte.

stellt die Durchlässigkeit der schmalen Straße

die Vorbereitung des Baus dagegen schon

Die deutsche Seite bat bei der letzten Bera-

von Brandov bis zur Grenzbrücke sicher. Diese

abgeschlossen.

8

PRACOVNÍ KOMISE
ARBEITSGRUPPEN

Öffnung des Grenzüberganges in Brandov/Olbernhau war bedroht
Otevření hraničního přechodu v Brandově- Olbernhau bylo ohroženo
Bei der Beratung im Landesamt für Straßenbau und Verkehr nahmen die Vertreter des
Amtes Holger Quendt und Dipl.-Ing. Sven
Boëtius, teil, von der tschechischen Seite der
Direktor der Verwaltung und Unterhaltung der
Straßen im Bezirk Ústecký kraj Ing, Vladimír
Macholda und der Geschäftsführer der Euroregion Krušnohoří František Bína. Das Verfahren der Arbeiten bei der Sanierung der Brücke
auf der Hauptstraße in Olbernhau wurde ausführlich erläutert, sowie die Vorbereitung der
Umleitung über Brandov. Die tschechische
Seite verpflichtet sich, die Straße von Brandov
zum Grenzübergang sowie die Zugangsstraße
in Hora Svaté Kateřiny vorzubereiten und zu
verbreitern. Bei der Beratung wurde auch das
Problem der Umleitung für PKWs erwähnt. Die
Umleitung in Olbernhau wird über Sayda ausgeschildert. Die Befürchtung, dass damit der
Nutzung der alten Brücke ein neuer Grenzübergang für die PKWs vermieden würde und
die Investition auf tschechischer Seite nur für
Ausnahmen dienen könnte, folgten Briefe
des Bezirkshauptmanns Bubeníček und des
Geschäftsführers der Euroregion an Herrn
Landrat Vogel. Die Antwort zu den beiden
Briefen folgte sofort – die PKWs können die
Umleitung durch Bandov unbegrenzt nutzen.

Na jednání v úřadu Landesamt für Straßenbau und Verkehr, kterého se zúčastnili Holder
Quendt vedoucí referátu, Dipl.-Ing. Sven Boëtius, vedoucí odboru, Ing. Vladimír Macholda,
ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje
a Mgr. František Bína, jednatel Euroregionu
Krušnohoří, byl podrobně vysvětlen postup
prací při uzavření mostu na hlavní silnici v Olbernhau v přípravě objížďky přes Brandov.
Česká strana se zavazuje rozšířit a upravit
silnici z Brandova k hraničnímu přechodu
a přístupovou silnici k přechodu v Hoře Sv.
Kateřiny. Na jednání byla zmíněna i problematika objížďky pro osobní automobily. Značena
pro ně bude objížďka přes Saydu. Z obavy,
že by tím mohlo být zamezeno využití staré-

jen pro výjimky, následoval dopis hejtmana

dopisy následovala bezprostředně – osobní

ho mostu na hraničním přechodu pro osobní

Bubeníčka a jednatele Euroregionu Krušnohoří

automobily budou moci obchvat přes Brandov

automobily a investice na české straně by byla

zemskému radovi Vogelovi. Odpověď na oba

bez omezení využívat.
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Sociální komise Euroregionu Krušnohoří v letošním roce
Vorbereitung der Arbeitsgruppe Soziales
in der Euroregion Erzgebirge 2015 in diesem Jahr
Ve Freibergu se v jednatelství německé části
euroregionu sešli 11. února 2015 oba předsedové sociální komise, Ing. Karel Giampaoli
a Frank Reißmann, s jednateli Euroregionu
Krušnohoří Společně zde připravili náměty
práce a plán zasedání této aktivní komise
v letošním roce.
Hlavními tématy jsou problematika ohrožených
rodin, znevýhodněná mládež, drogová scéna,
demence a další nemoci seniorů. Jednotlivá
témata budou náplní čtyř jednání komise, které
se konají střídavě na obou stranách hranice
a budou k nim zváni odborníci z obou stran.
Důležitá bude nejen výměna zkušeností, ale
vzniknou určitě i náměty společných projektů.
Sociální komise Euroregionu Krušnohoří na
svých zasedáních také posuzuje navržené
projekty žadatelů z celého euroregionu ze
sociální oblasti a dává k nim svá odborná stanoviska. Sama ale také iniciuje projekty, jakými
byly v minulosti např. sociální atlas, výměna
zkušeností v péči o seniory, workshopy na téma prostituce, systémy sociální práce v obou
zemích, či třeba problematika streetworků.
Komise tradičně spojuje svá jednání s exkurzemi, takže její členové mají dobrý přehled
o sociální práci v obou částech euroregionu.

In der Freiberger Geschäftsstelle der Euroregion trafen sich am 11. Februar 2015
die beiden Vorsitzenden der Arbeitsgruppe
Soziales, Ing. Karel Giampaoli und Frank
Reißmann mit den Geschäftsführern der Euroregion Erzgebirge. Sie haben gemeinsam
Arbeitsthemen und den Beratungsplan der
sehr aktiven Arbeitsgruppe in diesem Jahr
vorbereitet.
Schwerpunkte sind die Problematiken von

rungsaustausch sein, denn gewiss werden

B. der Sozialatlas, Erfahrungsaustausch in

Familien in Not, benachteiligten Jugendli-

auch gemeinsame Projektideen entwickelt.

der Seniorenpflege, Workshops zum The-

chen, der Drogenszene, der Demenz und

Die Arbeitsgruppe Soziales der Euroregion

ma Prostitution, Systeme der Sozialarbeit

weiterer Krankheiten von Senioren. Die Ein-

Erzgebirge wird zu ihren Beratungen auch

in beiden Ländern oder die Aufgaben von

zelthemen werden in vier Arbeitsgruppenbe-

Projektvorschläge von Antragstellern aus der

Streetworkern gehören. Die Arbeitsgruppe

ratungen behandelt, die jeweils abwechselnd

gesamten Euroregion im sozialen Bereich

verbindet traditionell ihre Beratungen mit

auf beiden Seiten der Grenze stattfinden.

beurteilen und eine fachliche Stellungnahme

Exkursionen, so dass ihre Mitglieder einen

Dazu werden Fachleute von beiden Seiten

dazu abgeben. Sie wird auch selbst Projekte

guten Überblick über Sozialarbeit in beiden

eingeladen. Wichtig wird nicht nur der Erfah-

initiieren, zu denen in der Vergangenheit z.

Teilen der Euroregion haben.

10

KALEIDOSKOP
KALEIDOSKOP

Obchodníci s omamnými látkami zatčeni
Rauschgifthändler festgenommen
(DTPA/MT) DRESDEN:

(DTPA/MT) DRESDEN: In einem Verfahren

V procesu proti poruše-

wegen Verstoßes gegen das Betäubungs-

ní zákona o omamných

mittelgesetz sind vier Beschuldigte festge-

látkách byli zatčeni čty-

nommen worden. Gegen die Beschuldigten

ři obžalovaní. Proti nim

besteht der Verdacht, dass sie Methampehta-

je vzneseno podezření,

min in der Tschechischen Republik erworben

že získávali z České re-

und gewinnbringend im Freistaat Sachsen an

publiky Methampehtamin

Zwischenhändler verkaufen wollten.

a dováželi ho za účelem

Zwei der vier Tatverdächtigen im Alter von

zisku do Svobodného stá-

30 und 33 Jahren wurden am 2. März durch

tu Sasko, kde ho prodávali

Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalam-

dealerům.

tes festgenommen. Bei dem Zugriff, welcher

Dva z čtyř podezřelých

im Bereich des Gewerbegebiets Dresden-

z trestních činů, ve stáří

Nickern erfolgte, kam es zwischen dem Tat-

od 30 do 33 let, byli dne 2. března speciální zásahovou jednotkou zem-

fahrzeug und einem Einsatzfahrzeug zu einem Verkehrsunfall mit

ského úřadu kriminální služby zatčeni. Při zásahu, ke kterému došlo

geringem Sachschaden.

v průmyslové zóně Dresden-Nickern, došlo k nehodě mezi vozidlem pa-

Im Fahrzeug der Tatverdächtigen konnten drei Kilogramm Meth-

chatelů a vozidlem zásahové jednotky,

amphetamin (Crystal) sichergestellt werden,

ale došlo jen k malému poškození. Ve

welches zuvor durch die beiden Tatverdäch-

vozidle podezřelých z trestného činu

tigen aus der Tschechischen Republik nach

byly nalezeny a zajištěny tři kilogramy

Deutschland eingeführt worden ist. Nach

Methamphetaminu (pervitinu), který oba

bisherigem Ermittlungsstand ist davon aus-

podezřelí dovezli do Německa z České

zugehen, dass das Rauschgift für den Raum

republiky. Podle dosavadních poznatků

Dresden und Chemnitz bestimmt war und ei-

je možné vycházet z toho, že drogy byly

nen Verkaufswert in sechsstelliger Höhe hat.

určeny pro oblast Drážďan a Chemnitz

Bei den im Anschluss an die Festnahmen

a prodejní cena by měla šestimístnou

durchgeführten Durchsuchungen von Auf-

hodnotu. V návaznosti na zatčení byly

enthaltsorten der Tatverdächtigen in Dres-

provedeny prohlídky v místech pobytu

den und Chemnitz wurde neben mehreren

podezřelých v Drážďanech a Chemnitz

tausend Euro Bargeld und kleineren Mengen

a byly zde nalezeny, kromě několik tisíc

von Betäubungsmitteln auch eine Schuss-

EURO v hotovosti a menšího množství

waffe aufgefunden.

omamných látek, také střelné zbraně.

Im Ergebnis sich anschließender Ermittlun-

V důsledku následujícího vyšetřování

gen wurden zwei weitere Beschuldigte im

byli zatčeni další dva podezřelí ve věku

Alter von 31 und 44 Jahren festgenommen.

31 a 44 let. Další údaje o postupu vy-

Weitere Angaben zum Verfahren können aus

šetřování nemohou být z důvodu trvají-

ermittlungstaktischen Gründen momentan

cího vyšetřování zveřejněny. Vyšetřování

nicht gemacht werden. Die Ermittlungen

pokračuje.

dauern an.

Dr. Jörg Michaelis, prezident kriminální

Dr. Jörg Michaelis, Präsident des LKA Sach-

služby v Sasku uvádí: „Úspěchy v boji

sen: “Erfolge bei der Bekämpfung des Crys-

proti pašování pervitinu a jeho dealer-

talschmuggels und -vertriebs, lassen sich

ství bylo možné realizovat jen díky úzké

oft nur mit einer engen und vertrauensvollen

a spolehlivé spolupráci s našimi český-

Zusammenarbeit mit unseren Kollegen in

mi kolegy. Můj obzvláštní dík patří proto

Tschechien realisieren. Mein besonderer

našim kolegům z NPC Praha, kteří vždy

Dank gilt daher unseren Kollegen der NPC

znovu a znovu kladou další základní

Prag, welche wiederholt den Grundstein für

kámen pro zadržení velkého množství

die Sicherstellung einer größeren Menge

Methamphetaminu. Spolupráce zde není

Methamphetamin gelegt haben. Kooperation

jen tak na papíře, ale je běžnou a živoucí

findet hier nicht nur auf dem Papier statt,

skutečností každodenního života.“

sondern ist gelebter Alltag!“
Ilustrační foto: web
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PRACOVNÍ SKUPINY
ARBEITSGRUPPEN

Landwirte in der Euroregion - Zemědělci v Euroregionu Krušnohoří

Die bisherige sehr erfolgreiche Zusammenarbeit der Landwirte tritt in eine neue Etappe ein.
In Most wurde ein Vertrag zwischen sächsischen landwirtschaftlichen Berufsvertretungen
des Bauernverbandes im Erzgebirge, dem
Regionalbauernverband Erzgebirge e.V. Aue/
Stollberg/Schwarzenberg e.V, und mit den
tschechischen Partnern, Kreisagrarkammer
Most für die Kreise Most und Teplice und Bezirksinformationszentrum für Entwicklung der
Landwirtschaft und des ländlichen Raumes unterzeichnet. An der feierlichen Unterzeichnung
nahmen Gäste aus der Euroregion Krušnohoří
teil, sowie der stellvertretende Oberbürgermeister von Most, Herr Ing. Marek Hrvol, der
sich sehr für diese Problematik interessiert.
Der Vertrag stellt Weichen für die weitere Zusammenarbeit, Vermittlung von Wissen über
modernes Agrarmanagement, Betriebswirtschaft, Marketing und Absatzstrategie. Das
bedeutet die Nutzung und Anwendung neuster

Dosavadní velmi úspěšná spolupráce země-

bytové strategii a stanoví zcela konkrétně

betriebswirtschaftlicher und wissenschaftlicher

dělců vstoupila do nové etapy. V Mostě byla

úkoly do dalšího období, jako je například

Erkenntnisse sowie neuer Technologien bei

podepsána smlouva mezi saskými zástupci

přímý prodej zemědělských výrobků, pěs-

der Einführung neuer Produktionsverfahren

profesních rolnických organizací v Eurore-

tování a využívání obnovitelných surovin,

und dem Einsatz neuer Technik und stellt

gionu Krušnohoří, Regionalbauernverband

používání nejnovějších vědeckých znalostí

ganz konkrete Aufgaben für die kommende

Erzgebirge e.V., Regionalbauernverband

v podnikovém hospodářství, a rovněž nových

Förderperiode, wie z. B. Direktvermarktung

Aue/Stollberg/Schwarzenberg e.V a českými

technologií při zavádění výrobních postupů

landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Anbau und

partnery, kterými jsou Okresní agrární komo-

s nasazením nové techniky. Spolupráce je

Verwertung nachwachsender Rohstoffe, Er-

ra Most – pro okresy Most a Teplice a Krajské

cílena i do spolupráce v živočišné výrobě

kenntnisse neuer Technologien bei der Ein-

informační středisko pro rozvoj zemědělství

a stranou nezůstává ani péče o kulturní

führung neuer Produktionsverfahren und dem

a venkova Ústeckého kraje. Slavnostního

krajinu a venkovský prostor. Samozřejmě

Einsatz neuer Technik. Die Zusammenarbeit

podpisu se jako host kromě zástupců Euro-

bude nadále pokračovat výměna zkušeností,

bezieht sich auch auf die Tierhaltung und nicht

regionu Krušnohoří zúčastnil i první náměstek

probíhat budou vzájemné exkurze s prioritou

zu vergessen - die Pflege der Kulturlandschaft

primátora Mostu Ing. Marek Hrvol, který se

účasti mládeže a velká pozornost je věnová-

und des ländlichen Raumes.

o tuto problematiku živě zajímá.

na realizaci společných projektů v programu

Selbstverständlich haben der Erfahrungs-

Smlouva detailně určuje směry další spolu-

přeshraniční spolupráce v novém programo-

austausch, gegenseitige Exkursionen mit der

práce, zaměřené na trvalou podporu konku-

vém období.

Jugend weiter Priorität. Große Aufmerksamkeit

renceschopného zemědělství v Euroregionu

gehört der Umsetzung gemeinsamer Projek-

Krušnohoří, ukotvuje další zprostředkování

te im Programm der grenzüberschreitenden

znalostí o moderním agrárním managementu,

Zusammenarbeit in der neuen Förderperiode.

podnikovém hospodářství, marketinku a od-
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RADA EUROREGIONU
RAT DER EUROREGION

Euroregion před zásadním změnami
Euroregion vor den grundsätzlichen Änderungen
Pod vedením Ing. Jiřího Hlinky, místopředsedy
Euroregionu Krušnohoří, se konalo v pátek dne
30. ledna první zasedání Rady Euroregionu
Krušnohoří v letošním roce. Hlavním bodem
byla situace v radě euroregionu po komunálních volbách. Odstoupili z ní zatím 4 členové
a z měst, která v radě zastupovali, byly podány
návrhy na kooptaci jejich nástupců. Za Most
je to primátor Mgr. Jan Paparega, za Kadaň
místostarosta Mgr. Jan Losenický, za Žatec
místostarosta Jaroslav Špička a za Duchcov
starosta Mgr. Zbyněk Šimbera. Další odstou-

Unter Leitung Herrn Jiří Hlinkas, dem stell-

am 27. März 2015 in Most am Benedikt statt.

pení jsou signalizována. O novém složení

vertretenden Vorsitzenden der Euroregion

Ihrer detaillierten Vorbereitung widmeten sich

rady rozhodne ale až řádná valná hromada.

Krušnohoří, fand am Freitag den 30. Januar

Mitglieder des Rates intensiv. Bis zur nächsten

Uskuteční se tradičně 27. března 2015 v Mostě

die erste Beratung der Euroregion Krušnohoří

Beratung studieren sie den Jahresbericht, die

na Benediktu. Její detailní přípravě se členové

in diesem Jahr statt. Schwerpunkt war die Si-

Wirtschaftsprüfung 2014 und den Finanzplan

rady velmi intenzivně věnovali. Do příštího

tuation in der Euroregion nach der Kommunal-

dieses Jahres. Bei der Beratung in Podbořany

jednání prostudují výroční zprávu, zprávu

wahl. Es schieden bisher 4 Mitglieder aus. Von

wurde aber auch rege über die Vorbereitung des

o hospodaření s návrhem rozpočtu na letošní

den Städten, die sie im Rat vertraten, wurden

neuen Programms und über den Kleinprojek-

rok. Na jednání v Podbořanech se ale také

Vorschläge zur Kooption ihrer Nachfolger ge-

tefonds diskutiert.

živě diskutovalo o přípravě nového programu

macht. Für Most ist es der Oberbürgermeister

Die Tagungen des Rates finden immer an einem

a o Fondu malých projektů.

Mgr. Jan Paparega, für Kadaň der stellvertre-

anderen Ort statt und so haben die Ratsmit-

Jednání rady se koná vždy na jiném místě

tende Bürgermeister Mgr. Jan Losenický, für

glieder die Möglichkeit, Mitgliedsgemeinden

a členové rady tak mají možnost se osobně

Žatec der stellvertretender Bürgermeister Ja-

persönlich kennenzulernen. Der Bürgermeister

seznámit s členskými obcemi. Starosta Pod-

roslav Špička, für Duchcov der Bürgermeister

von Podbořany, Herr Mgr. Radek Reindl, stellte

bořan Mgr. Radek Reindl představil za velkého

Mgr. Zbyněk Šimbera. Weitere Abmeldungen

unter großen Interesse die bewundernswerte

zájmu obdivuhodný rozvoj tohoto města i jeho

wurden schon signalisiert. Über die neue Zu-

Entwicklung der Stadt und ihre zahlreichen

bohaté přeshraniční aktivity s partnerským

sammensetzung des Rates entscheidet aber

grenzüberschreitenden Aktivitäten mit der Part-

městem Ehrenfriedersdorfem.

erst die Vollversammlung. Sie findet traditionell

nerstadt Ehrenfriedersdorf vor.

Mgr. Jan Losenický, Kadaň
Mgr. Jan Paparega, Most

Jaroslav Špička, Žatec
Mgr. Zbyněk Šimbera, Duchcov

13

RADA EUROREGIONU
RAT DER EUROREGION

Rada Euroregionu Krušnohoří v Lounech
Rat der Euroregion Krušnohoří in Louny
Der Bürgermeister von Louny, Herr Radovan
Šabata bereitete diesmal die Beratung des
Rates am 27. Februar in Louny im sanierten
Kulturhaus, das auch Zastávka (Haltestelle)
heißt, vor. Die Mitglieder des Rates sahen
bei einer Exkursion modern und zweckmäßig
ausgestattete Räumlichkeiten. Gäste bei der
Beratung waren Bürgermeister von Postoloprty Herr Zdeněk Pištora und die Bürgermeisterin von Brodec Frau Graziella Mlýnková.
Der Rat der Euroregion informierte sich bei
der Launer Sitzung über Lösungsansätze
des Grenzüberganges für PKW in BrandovOlbernhau, sowie über die Vorbereitung des
Kleinprojektefonds und über die Proteste
der sächsischen Bürgerinitiativen gegen die
Luftverunreinigung im Erzgebirge. Der Rat
der Euroregion Krušnohoří findet ein Treffen
in der Arbeitsgruppe der Euroregion Umwelt
als nutzbringend. Die Zusammenarbeit der
verantwortlichen Behörden auf beiden Seiten
der Grenze ist sehr gut, und falls aus dem
Impuls der deutschen Seite und des Bezirkes
ein Projekt entsteht, könnte die Euroregion ein passender Partner sein, jedoch kein
Leadpartner.
Herr Ing. Hajšman, Leiter der Abteilung Fonds
und Programme im Bezirksamt des Ústecký
kraj, machte die Anwesenden mit dem Verfahren der Vorbereitung des neuen Tschechisch-sächsischen Kooperationsprogramms
bekannt. Weil der Kleinprojektefonds eines

Starosta Loun Radovan Šabata připravil

ale nikoliv jeho ledpartnerem. Ing. Pavel Ha-

der großen Projekte ist, kann er erst nach

tentokrát jednání rady dne 27. února 2015

jšman, vedoucí oddělení fondů a programů

Genehmigung des Programms starten. Für

v Lounech, v rekonstruovaném kulturním do-

v Krajském úřadu Ústeckého kraje, seznámil

die Euroregionen entsteht so eine schwierige

mě zvaném Zastávka. Členové rady mohli při

přítomné s postupem přípravy nového česko-

Situation, weil ihre Kosten zu einem großen

exkurzi obdivovat moderně a účelně zařízené

-saského kooperačního programu. Protože

Teil aus diesem Fond gedeckt werden. Der

vnitřní prostory. Hostem jednání byli starosta

Fond malých projektů Euroregionu Krušnohoří

Rat der Euroregion Krušnohoří beauftragt den

Postoloprt Mgr. Zdeněk Pištora a starostka

je jedním z velkých projektů v novém česko-

Geschäftsführer, sich an die Abgeordneten

Brodce Graziella Mlýnková.

-saském kooperačního programu, může být

aus der Euroregion zu wenden, damit sie

Rada se na svém lounském zasedání se-

zahájen teprve po schválení celého programu.

helfen, systematisch solche Situationen zu

známila s vyřešením hraničního přechodu pro

Pro euroregiony tak vzniká velmi obtížná si-

lösen, wenn die Euroregionen nicht aus dem

osobní automobily v Brandově-Olbernhau,

tuace, protože jeho náklady jsou z velké části

Programm gefördert werden. Der Rat bereitete

s přípravou Fondu malých projektů i s protesty

hrazeny právě z tohoto fondu. Rada proto

danach ausführlich die Vollversammlung so-

saských občanských iniciativ proti znečišťo-

uložila jednateli, aby se obrátil na poslance

wie den Jahresbericht 2014 und den Finanz-

vání ovzduší v Krušnohoří. Rada považuje za

z euroregionu, aby pomohli systémově řešit

plan 2015 vor. Die Vollversammlung findet 27.

vhodné setkání těchto iniciativ v komisi pro

takové situace, kdy euroregiony nemohou být

03. 2015 in Most statt.

životní prostředí. Spolupráce příslušných úřa-

podporovány z fondu.

dů na obou stranách hranice je velmi dobrá,

Rada poté podrobně připravila valnou hroma-

a pokud z podnětu německé strany a Ústec-

du, podrobně projednala výroční zprávu za rok

kého kraje vznikne projektový záměr, byl by

2014 a návrh rozpočtu na rok 2015. Valná hro-

euroregion vhodným projektovým partnerem,

mada se uskuteční 27. března 2015 v Mostě.
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Integrovaná územní investice Ústecko – chomutovské aglomerace
Integrierte Gebietsinvestition der Agglomeration Ústí – Chomutov
Evropské dotace mají být v programovém
období 2014–2020 rozdělovány mj. v souladu s principem územní dimenze. Ta má zaručit koncentraci prostředků do území podle
jeho specifických potřeb. Jedním z nástrojů
pro uplatnění dimenze je právě Integrovaná
územní investice (tzv. ITI). Umožňuje koordinaci navzájem provázaných a územně
zacílených intervencí z různých prioritních
os jednoho či více operačních programů.
Realizace ITI je podmíněna zpracováním
integrované strategie. ITI se naplňuje prostřednictvím větších, investičně náročnějších
projektů s potenciálně významným dopadem pro řešená území.
Pro účely realizace ITI bylo na základě provedených analýz vymezeno území, v němž
se nachází 75 měst a obcí s celkovým po-

samt wurden für die Vorbereitung 4

čtem více než půl milionu obyvatel. Území

Arbeitsgruppen gebildet.

zahrnuje statuární města Chomutov, Most,

Bei der Beratung der Arbeitsgruppe

Teplice, Ústí nad Labem a Děčín a jejich

Nr. 3 – Konkurrenzfähige Wirtschaft-

funkční zázemí.

trafen sich am 9. Januar 2015 Ver-

Celkem byly pro přípravu vytvořeny 4 pra-

treter aus verschiedenen Bereichen

covní skupiny.

in Most unter der Leitung von Ing.

Na jednání pracovní skupiny č. 3 - Konku-

Frau Iva Mazurová und Herrn Ing.

renceschopná ekonomika, se sešli zástupci

Karel Bořecký. Ausführlich wurden

z nejrůznějších oblastí dne 9. 1. 2015 ten-

Europäische Förderungen sollen in der

hier Inhalte von vier konkreten Pri-

tokrát na radnici v Mostě a pod vedením

Förderperiode 2014 – 2020 prinzipiell im

oritätsachsen, sowie ihre Maßnahmen und

Ing. Ivy Mazurové a Ing. Karla Bořeckého

Einklang mit territorialer Dimension verteilt

Aktivitäten besprochen. Aufgrund der bereits

podrobně projednali náplně 4 konkrétních

werden. Diese soll die Konzentration der

eingereichten Vorschläge wurden auch kon-

prioritních os, jejich opatření a aktivity. Na

Fördermittel nach den spezifischen Bedürf-

krete Projektvorschläge beurteilt. Auf die-

základě došlých návrhů zde byly ale již

nissen des Gebietes garantieren. Eines der

se Vorschläge sollen mehr als 3 Milliarden

i projednány konkrétní návrhy typových

Instrumente für die Umsetzung der Dimen-

entfallen. Herr Karel Bořecký machte darauf

projektů. Na základě těchto návrhů by na

sion ist gerade die Integrierte Territoriale

aufmerksam, dass 85% des Budgets Pro-

ně mělo připadnout více než 3 miliardy

Investition (sog. ITI). Sie ermöglicht eine

jekte der Hochschulen binden, nur 18% der

Kč. Karel Bořecký upozornil na to, že 82

Koordinierung der gegenseitig vernetzten

Kosten sind für die Städte. Die Struktur der

% rozpočtu tvoří projekty vysokých škol,

und territorial gezielten Investitionen aus

Projektvorhaben ist bisher nicht im Sinne der

pouze 18 % nákladů je z měst – struktura

verschiedenen Prioritätsachsen aus einem

koordinierten Entwicklung der Agglomeration

projektových záměrů je proto zatím nevy-

oder mehreren operationellen Programmen.

ausgewogen. In der Diskussion betonte Herr

vážená ve smyslu koordinovaného rozvoje

Die Umsetzung ist von der Erarbeitung ei-

Jaromír Lederer aus dem Forschungsinstitut

aglomerace. V diskusi zdůraznil Jaromír

ner integrierten Strategie abhängig. ITI wird

für anorganische Chemie, dass die vorge-

Lederer z Výzkumného ústavu anorga-

durch größere, investiv anspruchsvolle Pro-

legten Projekte einen Beitrag für die Region

nické chemie, že typové projekty by měly

jekte erfüllt, die eine potenziell bedeutende

beinhalten sollen und auch vernetzt werden.

obsahovat přínos pro region, a měly by být

Wirkung für die festgelegten Gebiete haben.

Als Beispiel eines guten Projektes führte er

provázané. Jako příklad dobrého projektu

Für die Umsetzung der ITI wird aufgrund der

den in der Infopress veröffentlichte Artikel

uvedl článek v Infopressu Nové výzkumné

durchgeführten Analysen ein Gebiet um-

„Neues Forschungszentrums UNiCRE“ an.

centrum UNiCRE. V další přípravě ITI je

fasst, wo sich 75 Städte und Gemeinden mit

In der weiteren Vorbereitung von ITI wird die

dáván důraz na integraci projektů v rámci

mehr als einer halben Million der Einwohner

Integration von Projekten betont. Wichtig

aglomerace a je důležité přesvědčivě vy-

befinden. Das Gebiet beinhaltet die Städte

ist dabei, überzeugend zu erklären, welche

světlit, že daný projektový záměr má dopad

Chomutov, Most Teplice, Ústí nad Labem

Auswirkungen das Projektvorhaben für das

na celé území.

und Děčín sowie deren Hinterland. Insge-

ganze Gebiet hat.
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ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST
AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

Klášterec nad Ohří a Grossrückerswalde:
Důkaz, že spolupráce funguje i v dotačním mezidobí
Großrückerswalde und Klášterec nad Ohří: ein Beweis, dass
Zusammenarbeit auch in der Zwischenzeit der Förderperiode funktioniert
Partnerství Klášterce nad Ohří s krušnohorskou obcí Grossrückerswalde je důkazem
toho, že přeshraniční spolupráce opravdu
funguje. Od října 2013, kdy skončil úspěšný
projekt Na společné cestě Krušnohořím II dotovaný z Fondu malých projektů v Evropském
fondu pro regionální rozvoj, se uskutečnila celá
řada aktivit. Ke společným turnajům a utkáním
se vzájemně zvou volejbalisté, fotbalisté nebo
například stolní tenisté. Pozadu nezůstávají ani
senioři obou obcí nebo hasiči.
„Město Klášterec nad Ohří se snaží tyto aktivity podporovat,“ říká starostka Ing. Kateřina
Mazánková a dodává: „V minulém roce jsme
se zaměřili na spolupráci škol, což se nám
velmi osvědčilo. V tomto roce rádi podpoříme
i další projekty, nejen ty školní,“ říká Mazánková a pokračuje: „Rádi bychom umožnili
zprostředkování kontaktů mezi živnostníky
a firmami. Ale platí, že dveře máme otevřené
pro všechny zajímavé nápady.“
Další dotační tituly ale netrpělivě vyhlíží i zde.
„Město se snažilo toto mezidobí překonat
a jsem přesvědčena, že se to podařilo výtečně. Nicméně prostřednictvím dotačních peněz
bychom mohli podpořit podobných aktivit podstatně více,“ uzavírá starostka.
Dr. Ing. Radka Hodicová,
vedoucí Odboru komunikace
a cestovního ruchu, Klášterec nad Ohří

Die Partnerschaft der Städte Klášterec und
des erzgebirgischen Großrückerswalde ist
ein Beweis, dass die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit wirklich funktioniert. Seit
2013 wurden aus dem Kleinprojekte Fonds
im Programm Ziel 3 das Projekt „Auf dem

Bürgermeisterin Ing. Kateřina Mazánková

Die neuen Fördertöpfe werden aber auch

gemeinsamen Weg durch das Erzgebirge,“

und ergänzt: „Im vergangenen Jahr haben

hier erwartet. „Die Stadt hat sich bemüht die

mit einer Reihe von Aktivitäten verwirklicht.

wir uns auf die Zusammenarbeit der Schulen

Zwischenzeit zu überbrücken und ich bin

Zu gemeinsamen Sportwettkämpfen laden

konzentriert, was sich sehr bewährt hat. In

überzeugt, dass es ausgezeichnet gelungen

sich die Volleyballer, Fußballspieler, oder auch

diesem Jahr unterstützen wir gern auch wei-

ist. Aber mit einer Förderung könnten wir

Tischtennisspieler, aber auch die Senioren

tere Projekte, nicht nur die schulischen,“ und

solche ähnliche Aktivitäten wesentlich besser

beider Gemeinden und die Feuerwehren ge-

setzt fort: „Wir möchten in diesem Jahr eine

unterstützen,“ schließt die Bürgermeisterin.

genseitig ein.

Vermittlung der Kontakte zwischen Gewerben

Dr. Ing. Radka Hodivová,

„Die Stadt Klášterec nad Ohří bemüht sich,

und Firmen. Aber es gilt, dass wir die Tür für

Leiterin der Abteilung Kommunikation

diese Aktivitäten zu unterstützen,“ sagt die

alle interessanten Ideen offen haben.“

und Reiseverkehr, Klášterec nad Ohří
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Třebenice - Třebenice
Oblast Českého středohoří je územím s neopakovatelnou atmosférou krásné přírody,
vysokých čedičových kopců a – to především – zemí hradních zřícenin, které tyto
dominantní vrcholy korunují. Jen málokdo
si uvědomí, že České středohoří je místem,
kde se odehrávají nejstarší české pověsti.
Na úpatí Českého středohoří pak najdete
malebné městečko Třebenice, které je od
pradávna střeženo mohutným skaliskem
s hradem Košťálovem na vrcholu. Krása
a rozmanitost krajiny v okolí Třebenic spolu
s řadou památek lákají k návštěvě milovníky
přírody, historie a také cykloturistiky.
Ve světě je město proslulé českými granáty,
jedinečnými temně rudými polodrahokamy,

Das Gebiet des Böhmischen Mittelgebirges

dessen Exposition in den Räumlichkeiten der

které se na Třebenicku hojně vyskytují. O je-

ist eine Gegend mit einer einzigartigen Atmo-

ehemaligen deutschen lutherischen Kirche

jich těžbě a využití ve šperkařství se dozvíte

sphäre schöner Natur, hoher Basaltberge und

bewahrt wird. Im August 2014 kam eine den

v Muzeu českého granátu, jehož expozice je

vor allem ein Land der Burgruinen, die diese

Burgen des Böhmischen Mittelgebirges ge-

umístěna v prostorách bývalého německého

Berge dominieren. Nur selten sind wir uns be-

widmete ständige Ausstellung dazu. Die gut

luteránského kostela.

wusst, dass das Böhmische Mittelgebirge ein

überlegte Exposition bietet den Besuchern

V srpnu 2014 k ní přibyla stálá expozice

Raum ist, wo sich die ältesten tschechischen

aktuellste Informationen zu den hiesigen be-

věnovaná hradům Českého středohoří.

Sagen abspielen. Am Fuß des Böhmischen

kannten Burgen, inklusive von virtuellen 3D

Sofistikovaná expozice nabízí návštěvní-

Mittelgebirges liegt die malerische kleine Stadt

Modellen. Diese zeigen ihren gegenwärtigen

kům nejaktuálnější informace o význam-

Třebenice, seit Urzeiten von einem mächtigen

Zustand, sowie ihr Aussehen in der Zeit ihres

ných místních hradních památkách, včetně

Felsen mit der Burg Košťálov auf dem Gipfel

Ruhms. Aufgrund der ausführlichen archäolo-

virtuálních 3D modelů hradů, které ukazují

bewacht. Die schöne Vielfalt der Landschaft

gischen Forschungen war dies möglich.

současný stav a také vzhled hradů z dob

in ihrer Umgebung lockt gemeinsam mit einer

Dank der Lage und dem Mikroklima der Stadt

„své slávy“ , což je vytvořeno na základě

Reihe Denkmäler die Liebhaber der Natur, der

mit ihren Qualitätsböden, gediehen hier immer

pečlivých archeologických výzkumů.

Geschichte sowie Radfahrer zum Besuch.

vor allem Wein und Obst.

Díky své poloze a mikroklimatu ve spojení

Die Stadt ist in der Welt durch die einzigartigen

Die Stadt hat mit den Ortsteilen insgesamt

s kvalitní půdou se zde dařilo zemědělství,

dunkelroten Halbedelsteine, die tschechischen

1850 Einwohner und ist zurzeit ohne Indus-

zejména vinařství a ovocnářství. Proslulé

Granaten, die hier bei Třebenice häufig vor-

triebetriebe, trotzdem hier mehr als hun-

jsou zejména místní meruňky.

kommen, bekannt. Über deren Förderung und

dert Jahre die erste tschechische Firma für

Město, které má včetně místních částí cel-

Nutzung in der Schmuckherstellung erfahren

Obstverarbeitung ansässig war, deren Er-

kem 1850 obyvatel, je v současné době bez

Sie im Museum des tschechischen Granats,

zeugnisse in ganzen Europa bekannt waren.

průmyslových podniků, ač zde přes sto let

Die Einwohner, falls sie nicht im Handel, der

zpracovávala místní produkty první česká

Landwirtschaft, in Baufirmen oder im Dienst-

továrna na zpracování ovoce, jejíž výrobky

leistungssektor arbeiten, müssen zur Arbeit

znala téměř celá Evropa. Místní obyvatelé,

außerhalb der Stadt fahren.

pokud nepodnikají nebo nepracují v obcho-

Die Stadt Třebenice arbeitet im Rahmen ih-

dě, místních stavebních firmách, zemědělství

rer Aktivitäten sowie der Aktivtäten des Ge-

nebo ve službách, musí za prací dojíždět.

meindevereins Integro mit der Stadt Grünhain

Třebenice v rámci svých aktivit a akti-

zusammen. „Insbesondere hat uns die Zu-

vit svazku obcí Integro nyní spolupracují

sammenarbeit bei den 3D Modellen der nahe

s městem Grunhain – Beierfeld. Radost

liegenden Burgen gefreut. Diese Exposition

nám udělala spolupráce na 3D modelech

möchten wir gern stufenweise erweitern und

okolních hradů. Rádi bychom tuto expozici

zugleich in die Gestalt der physischen Modelle

postupně rozšiřovali a zároveň převedli i do

übertragen. Die Stadt betreibt das Vorhaben

fyzických modelů – miniatur. Město působí

auch als Mitglied des Vereins „Burgen der

s tímto záměrem i jako člen spolku Hrady

Tschechischen Mittelgebirge“.

Českého středohoří.
PaedDr. Martina Patrovská, starostka

PaedDr. Martina Patrovská,
Bürgermeisterin
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ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST
AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

10 Jahre Partnerschaft Leubsdorf – Peruc
Desetileté partnerství Leubsdorf-Peruc
Auf eine 10-jährige aktive Partnerschaft können in
diesem Frühjahr der Gemeinde Leubsdorf mit seinen
Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Hohenfichte
und Marbach und die Mikroregion Peruc, zu der die
Gemeinden Černochov, Hřívičice, Patek, Radonice
Stradonice und Telce gehören, zurückblicken.
Wenn man wissen möchte, wie eine aktive, gelebte
Partnerschaft zwischen Gemeinden zweier Staaten
aussehen kann, muss man sich nur diese ansehen.
Hier treffen sich nicht nur die Gemeindeoberhäupter
oder Vertreter der Gemeindeverwaltungen zu gegenseiteigen Besuchen in den Partnergemeinden,
sondern ganze Teile der Bevölkerung sind zu den
verschiedensten Anlässen unterwegs, um gemeinsam Sport zu treiben, historische Begebenheiten
nachzugestalten, Kinderveranstaltungen-oder Feste
durchzuführen oder auch nur zu feiern.
Einige Vereine in Leubsdorf haben auch einen
tschechischen Partnerverein oder zumindest Partner, mit denen er die Höhepunkte seiner Aktivitäten
gemeinsam vorbereitet und begeht. Die Schulen
arbeiten zusammen, die Feuerwehren, und die Gemeindeoberhäupter selbst natürlich auch.
Wie überall sind es besondere Menschen, die den
Prozess der Zusammenarbeit stets am Laufen halten. Im sächsischen Leubsdorf ist das an vorderster
Stelle der Bürgermeister Rolf Börner mit seinen
Mitstreitern aus den Ortsteilen, auf tschechischer
Seite der Bürgermeister Radomir Bláha, der auch
Vorsitzende der Mikroregion ist. der durch Brigita
Janovska unterstützt wird. Ob mit oder ohne Fördergelder der Europäischen Union, geht die Partnerschaft voran und ist inzwischen soweit gefestigt,
dass auch vieles ohne gemachte werden kann. Aber
mit kann man natürlich sehr viel mehr machen, denn
die Gemeindekassen sind nicht unendlich. Insofern

Jestli by se někdo chtěl podívat, jak má vypadat

spolupracují, stejně jako hasiči a představitelé obcí

sind Fördermittel herzlich willkommen und hier sehr

aktivní, životem naplněné partnerství mezi ob-

samozřejmě také.

gut angelegt.

cemi dvou států, musel by se podívat právě na

Jako všude, jsou to především lidé, kteří proces

Alles Gute zu 10 Jahre Partnerschaft und viel Erfolg

tyto obce.

spolupráce udržují v chodu. V saském Leubsdorfu

in den nächsten Jahren!

Zde se setkávají nejen představitelé obcí, zástupci

je to především starosta Rolf Börner se svými spo-

samospráv na vzájemných setkáních v part-

lupracovníky a na české straně starosta Radomír

nerských obcích, ale celé skupiny obyvatel se

Bláha, předseda Mikroregionu, kterému pomáhá

vydávají na cestu z nejrůznějších podnětů, třeba

Brigita Janovská. Ať už s prostředky z Evropské

aby společně sportovaly, připomínaly si společné

unie či bez nich, pokračuje partnerství dále a upev-

historické události, realizovaly dětská představení

nilo se mezitím tak silně, že se mnohé akce usku-

Ohlédnout se za desetiletým aktivním partnerstvím

ale také aby se takové skupiny jen společně zú-

tečnily i bez dotací. Ale i s nimi by se dalo přirozeně

se může na jaře letošního roku obec Leubsdorf se

častnily oslav.

podniknout daleko více, vždyť obecní pokladny

svými přidruženými obcemi Schellenberg, Hohen-

Některé spolky v Leubsdorfu již mají své české

nejsou bezedné. Atak by dotační prostředky byly

fichte a Marbach, spolu s obcemi Mikroregionu

partnerské spolky nebo alespoň takové partnery,

vítané a byly by zde také velmi dobře vynaloženy.

Perucko, ke kterému náleží obce Černochov, Hřív-

se kterými se mohou připravovat na realizaci

Vše nejlepší k desetiletému partnerství a hodně

čice, Pátek, Radonice Stradonice a Telce.

akcí a na jejich vyvrcholení. Jsou to školy, které

úspěchů v dalších letech!
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ZE ŽIVOTA PARTNERSKÝCH MĚST
AUS DEM LEBEN DER PARTNERSTÄDTE

Sayda - Meziboří
Die bewährte Städtepartnerschaft Sayda
und Meziboří wird auch in der Zwischenzeit fortgesetzt, wenn es nicht möglich ist,
für Aktivitäten der Partnerstädte vor allem
aus dem Programm zur Unterstützung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Projekte zu beantragen. Bei der Beratung in
Sayda am 10. März vereinbarten beide Bürgermeister, Herr Petr Červenka von Meziboří
und Volker Krönert von Sayda, weitere konkrete Veranstaltungen durchzuführen. Im Mai
und Juni begeben sich Bürger beider Städte
gemeinsam auf zwei Erkundungsausflüge in
die Umgebung ihrer Städte. Im August finden
Stadtfeste zum zwanzigjährigen Jubiläum der
Städtepartnerschaft statt, zu denen sich mit
gemeinsamen Aktivitäten nicht nur allgemein
die Einwohner beteiligen, sondern auch verstärkt Kinder und Jugendliche. Und weil die
Partnerschaft Meziboří und Sayda noch eine
weitere Partnerschaft mit der italienischen
Stadt Sogliano al Rubicone verbindet, fahren
junge Fußballspieler im September zum gemeinsamen Turnier aller drei Partnerstädte
nach Italien.
Bei den vorbereitenden Gesprächen in Sayda konnten sich die Teilnehmer von Meziboří,
Sayda und der Euroregion Erzgebirge ein Bild
machen von den umfangreichen Kenntnissen
beider Bürgermeister und ihren objektiven
Meinungen zu der komplizierten Situation

Volker Krönert

im Bereich der Selbstverwaltung sowie ihren
Meinungen zur Sportentwicklung oder zur

Meziboří a Saydy je spojeno ještě společ-

Umweltproblematik. Auch zum gegenwär-

ným partnerstvím s italským městem So-

tigen Problem der Geruchbelastung haben

gliano al Rubicone, mladí fotbalisté z obou

beide Bürgermeister eine sehr objektive und

měst v září odjedou do Itálie na společný

kluge Anschauung. Für beide haben die In-

turnaj všech tří partnerských měst.

vestitionen in die gemeinsamen Aktivitäten

V neformálních rozhovorech v Saydě mohli

von Kindern und Jugendlichen eine Priorität.

jejich účastníci z Meziboří, Saydy a Eurore-

„Gerade diese haben einen große Priorität,

gionu Krušnohoří obdivovat hluboké znalosti
obou starostů a jejich objektivní přístup ke

sie sind für uns eine Garantie, dass Beziehungen unserer beider Völker und Regionen

gramu na podporu přeshraniční spolupráce.

složité situaci v oblasti samosprávy, jejich

nicht dem gefährlichen Nationalismus und der

Na jednání v Saydě 10. března se shodli

názory na rozvoj sportu či problematiku

Feindschaft unterliegen, wie wir es leider in

oba starostové, Petr Červenka z Meziboří

životního prostředí. I na současný problém

einigen europäischen Ländern heute sehen“,

a starosta Saydy Volker Krönert se svými

pachové zátěže mají oba starostové velmi

betonte Volker Krönert.

spolupracovníky, na dalších společných

objektivní a moudrý názor. Pro oba jsou

konkrétních akcích. V květnu a v červnu

prioritou investice do společných aktivit

se obyvatelé obou města společně vydají

mládeže. „Právě ony mají své velké opod-

na dva vzájemné poznávací výlety do okolí

statnění a jsou pro nás zárukou, že vztahy

Osvědčené dlouholeté partnerství měst

svých měst a v srpnu proběhnou oslavy je-

našich obou národů a regionů nepodlehnou

Meziboří a Sayda pokračuje i v době, kdy

jich dvacetiletého partnerství, při kterých se

nebezpečnému nacionalismu a nepřátelství,

není možné na aktivity partnerských měst

na společných akcích setkají nejen obyvate-

jak to bohužel v některých evropských ze-

čerpat prostředky z EU, především z pro-

lé, ale i děti a mládež. A protože partnerství

mích dnes vidíme“, zdůraznil Volker Krönert.
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Dlouholetá spolupráce vyústí ve vyšší kvalitu
Langjährige Zusammenarbeit mündet in eine höhere Qualität
Mnohé společné aktivity a společně realizované projekty Povodí Ohře, státní podnik, závod
Chomutov, s Euroregionem Krušnohoří vedly
k navázání užší spolupráce obou partnerů
nejen v rámci vodního hospodářství a protipovodňových opatření, ale i v oblasti regionální
spolupráce. Povodí Ohře tak reaguje na zájem
obyvatel Krušnohoří na obou stranách hranice,
kteří velmi intenzivně vnímají problémy pitné
vody a vodní problematiky vůbec. Svědčí o tom
např. i nedávno realizovaný projekt určený
na výzkum minimalizace znečištění zdrojů
pitné vody, který se setkal s velkým zájmem.
Obzvláště pro saskou stranu je problematika

Ing. Jiří Hlinka

Ing. Martin Motlík

zásobování pitnou vodou ze zdrojů v Krušných horách stěžejní, protože se jich většina
nachází na české straně. Povodí Ohře i Euroregion mají celou dlouhou dobu nadstandardní
vztahy k saskému partnerovi, Správě saských
přehrad, se kterým mnohé projekty a aktivity
realizovaly. Do nového programového období
byly dne 22. ledna 2015 na jednání zástupců
Povodí Ohře, generálního ředitele Ing. Jiřího
Nedomy a Ing. Martina Motlíka s Euroregionem Krušnohoří, který zastupovali na jednání
místopředseda Ing. Jiří Hlinka jednatel, připraveny již společné konkrétní projektové záměry

Ing. Jiří Nedoma

a spolupráce partnerů by měla v příštím období
dosáhnout vyšší kvality.

Viele gemeinsame Aktivitäten und gemeinsam
realisierte Projekte des Staatsbetriebs Povodí
Ohře (Quellengebiet Eger) in Chomutov mit
der Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge führten
zur einer engeren Zusammenarbeit beider
Partner nicht nur im Bereich Wasserwirtschaft und Hochwasserschutzmaßnahmen,
sondern auch im Bereich der regionalen
Zusammenarbeit. Der Betrieb Povodí Ohře
reagiert so auf das Interesse der Einwohner
im Erzgebirge beiderseits der Grenze, die sehr

sche Seite ist die Problematik der Versorgung

ratung der Vertreter des Betriebs Povodí, mit

intensiv Probleme mit dem Trinkwasser und

mit Trinkwasser, weil die meisten Quellen sich

dem Generaldirektor Herr Ing. Jiří Nedoma und

der Wasserproblematik in allgemeinen haben.

auf tschechischer Seite befinden. Der Betrieb

Herr Ing. Martin Motlík sowie den Vertretern

Das bezeugt das vor kurzer Zeit umgesetzte

Povodí Ohře sowie die Euroregion haben

der Euroregion, Herrn Ing, Jiří Hlinka und dem

Projekt im Programm Ziel 3 „Forschung der

eine lange Zeit mit dem sächsischen Partner,

Geschäftsführer, wurden am 22. Januar 2015

Möglichkeiten für die Minimierung des Ge-

Staatsbetrieb Landestalsperrenverwaltung,

schon konkrete Projektvorhaben für die neue

haltes von organischen Schadstoffen in den

LTV, überdurchschnittlich gute Beziehungen.

Förderperiode vorbereitet. Die Zusammenar-

Wasserquellen im Erzgebirge“, das auf ein

Mit dem Betrieb wurden schon mehrere Pro-

beit beider Partner sollte in der nächsten Zeit

großes Interesse stieß. Wichtig für die sächsi-

jekte und Aktivitäten umgesetzt. Bei der Be-

eine noch höhere Qualität erreichen.
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY
ERFOLGREICHE PROJEKTE

Pozvánka do multimediální kulturní krajiny v informačním centru
König-Albert-Turm Grünhain-Beierfeld
Einladung in die multimediale Kulturlandschaft im
Informationszentrum König-Albert-Turm in Grünhain-Beierfeld
Po stopách krušnohorských cisterciáků za obnovenými

Společný projekt v celkové výši 656.200 Euro s dotací

Böhmischen Granate und die wiederbelebte Weinbauregion

vinicemi Českého Středohoří se vydalo dne 12. 12. 2014

557.000 Euro z Evropského fondu pro regionální rozvoj Cíl

zwischen Most und Litoměřice sind nur einige. Kurzfilme

více než 100 hostů z Krušnohoří a Ústeckého kraje. Tento

3 vytvořil podstatný základ pro dlouhodobou přshraniční

und Animationen ergänzen die Erkundungstour.

den bylo navíc slavnostně otevřeno informační centrum

spolupráci obcí v obou regionech.

Auf Touchscreens kann jeder Besucher die touristischen

„Multimediální kulturní krajina ve věži krále Alberta.

Již během realizace projektu došlo k četným setkáním

Ziele anwählen und sich zu Aufenthaltsmöglichkeiten

V prvních třech měsících zde přivítali již 2000 návštěvníků

obyvatel a setkáním žáků. Vznikla při tom řada přátelství

informieren. Unterstützt durch einen Audioguide, wird

Nově vytvořená expozice zve od nynějška návštěvníky na

a také přání pokračovat ve vzájemné spolupráci. Z obou

der Besucher in deutscher, tschechischer und englischer

virtuální objevnou pouť. Na ploše o 200 m2 putuje host po

stran je pro ni již mnoho nových myšlenek.

Sprache zu den Sehenswürdigkeiten rechts und links des

plošné mapě, která ho vede z někdejšího kláštera Grün-

Joachim Rudler, Bürgermeister

Weges geführt.

hain přes krušnohorský hřeben ve směru Ohře a Labe do

Und die Kinder? - Für sie gibt es einen erlebnisorientierten

„Zahrady Čech“.

Spielbereich mit Touchscreen und Elementen zum Entde-

O tom, že česká kuchyně nabízí mnoho lahůdek, se mohli

cken, Anfassen und Ausprobieren.

hosté přesvědčit u příležitosti Dne otevřených dveří 13. 12.

Unbedingt einplanen sollte man einen Besuch des barrie-

2014. Ale i v obou dnech je zvala Agrární komora Most na

refreien Aussichtsturms. Mit dem Lift gelangt man bequem

svou prezentaci a na ochutnávku regionálních produktů.

zur Aussichtsplattform. Bei guter Sicht bietet sich ein

Nové informační centrum představuje na výstavě jiným

herrlicher Rundblick über das Westerzgebirge und sogar
bis nach Tschechien.

způsobem krajinu, dějiny a regionální výletní cíle s multimediální, částečně i s interaktivní prezentací. Expozice

Den Spuren der Zis-

Noch mehr Wissenswertes über die Spiegelwaldregion, das

na výstavě ukazují ve vitrínách zcela reálně výrazné stopy

terzienser vom Erzge-

Erzgebirge und Tschechien erhalten Besucher im Foyer. Das

cisterciáků. Jsou to klášter Grünhain, region Spiegelwald,

birge zu den wieder-

Team der Touristinformation berät zu Veranstaltungen, gibt

žatecký chmelařský region, české granáty a obnovené vi-

belebten Weinbergen

Ausflugstipps und hält Literatur über Kultur, Natur, Land

nice mezi Mostem a Litoměřicemi. Krátké filmy a animace

im Böhmischen Mit-

und Leute bereit.

doplňují tuto cestu za poznáním.

telgebirge folgten am

Die Idee zu diesem Projekt basiert auf der touristischen

Na dotykové obrazovce si může každý návštěvník zvolit

12.12.2014 über 100 Gäste aus dem Erzgebirge und dem

Vernetzung grenzferner Regionen. In einem gemeinsamen

turistické cíle a informovat se na ní i o možnostech pobytu.

Bezirk Usti nad Labem. An diesem Tag wurde das neue

Ziel3-Projekt zwischen der Stadt Grünhain-Beierfeld und

Jako další podpora návštěvníkům slouží audioprůvodce,

touristische Informationszentrum „Multimediale Kultur-

der Gemeinde Třebívlice wurden dafür die konzeptionellen

který ho provází k turistickým cílům podél cesty v češtině,

landschaft“ am König-Albert-Turm feierlich eröffnet. In

und investiven Voraussetzungen geschaffen. Erfolgreich

němčině a angličtině.

den ersten drei Monaten konnten bereits 2000 Besucher

umgesetzt wurde das Vorhaben von Januar 2013 bis

A děti? Pro ně je určen zážitkový a herní koutek s dotykovou

begrüßt werden.

Dezember 2014.

obrazovkou a s vystavenými předměty, které souží nejen

Die neugestaltete Exposition lädt Besucher ab sofort zu

Als Gegenstück zur multimedialen Kulturlandschaft am

objevování, ale i k jejich uchopení a vyzkoušení.

einer virtuellen Entdeckungstour vom Erzgebirge bis zu den

König-Albert-Turm wurde in der tschechischen Partnerge-

Určitě byste si měli naplánovat návštěvu bezbariérově

wiederbelebten Weinbergen im Böhmischen Mittelgebirge

meinde Třebívlice die ständige Exposition der Ulrike von

přístupné vyhlídkové věže. Výtahem se dostanete poho-

ein. Auf einer 200 m2 großen Fläche pilgert der Gast über

Levetzow, der letzten großen Liebe von Goethe, gestaltet.

dlně až na vyhlídkovou plošinu. Za dobrého počasí se

eine begehbare Bodenkarte, die vom ehemaligen Kloster

Třebívlice, mit dem neu errichteten Schlossweingut, ist

odtud skýtá panoramatický pohled na Západní Krušnohoří

Grünhain über den Erzgebirgskamm in Richtung Eger und

Ausgangspunkt für Exkursionen in das Böhmische Mittel-

a dokonce až do Čech.

Elbe in den „Garten Böhmens“ führt.

gebirge und das Nieder-Egertal.

Myšlenka projetu je založena na turistickém propojení

Dass Böhmen kulinarisch viel Köstliches zu bieten hat,

Mit einem Finanzvolumen von 656.200 Euro und einem

regionů poněkud vzdálenějších od hranice. Ve společném

davon konnten sich Gäste am Eröffnungstag und zum Tag

Förderanteil von rund 557.000 Euro aus dem Europäischen

projektu obce Třebívlice a města Grünhain-Beierfeld byly

der offenen Tür (13.12.2014) überzeugen. An beiden Ta-

Fonds für Regionalentwicklung haben beide Partner eine

pro něj vytvořeny koncepční a investiční předpoklady.

gen lud die Agrarkammer Most zu einer Präsentation und

wesentliche Grundlage für eine langfristige grenzüber-

Projektový záměr byl pak úspěšně realizován od ledna

Verkostung regionaler Produkte ein.

schreitende Zusammenarbeit der Kommunen und beider

2013 do prosince 2014.

Das neue Informationszentrum zeigt als Ausstellung

Regionen gelegt.

Jako doplněk k multimediální kulturní krajině ve věži Krále

der anderen Art Landschaft, Geschichte und regionale

Bereits während der Projektlaufzeit kam es zu zahlreichen

Alberta byla českými partnery vytvořena stálá expozice

Ausflugsziele mit multimedialen, teilweise interaktiven

Bürgerbegegnungen und Schülertreffen. Dabei entstanden

věnovaná Ulrice von Levetzow, poslední velké Goethově

Präsentationen.

viele Freundschaften und der Wunsch zur Fortführung der

lásce. Třebívlice, s nově zřízeným zámeckým vinařstvím,

Ausstellungsstücke in Vitrinen vermitteln ganz real prä-

gemeinsamen Zusammenarbeit. Von beiden Seiten gibt es

je výchozím bodem exkurzí do Českého středohoří a do

gende Spuren der Zisterzienser. Das Kloster Grünhain,

dafür schon viele neue Ideen.

Dolního Poohří.

die Spiegelwaldregion, die Hopfenregion um Žatec, die

Joachim Rudler, Bürgermeister
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Jezeří - Eisenberg
Předchůdcem dnešního zámku
býval středověký hrad, známý
z prvních doložených písemných zpráv z let 1363-65 a již
v těchto dobách se setkáváme
s označením „de Lacu“ (z Jezera)
i „z Aysembergu“, což dokládá
i německý historický název Eisenberg, logicky spojený s dolováním železných rud v této části
Krušných hor.
Hrad často měnil majitele a jeden
z jeho pozdějších majitelů, rytíř
Kunz z Kaufunku, zde obhajoval
zájmy českého království, přestože jeho rod pocházel ze Saska.
Důvodem jeho postojů bylo
však nepřátelství mezi Kaufunky
a kurfiřtem Fridrichem Saským.
K vyhrocení napjatých vztahů došlo roku 1455, kdy Kunz unesl ze zámku Altenburgu

stal i významnou osobností protifašistického odboje.

převedl zámek pod správu Krajského střediska státní

kurfiřtovy syny, aby si tím vynutil navrácení fictum-

Za druhé světové války se hned v prvních dnech

památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad La-

ských statků, které mu Fridrich odebral. Vězením

usídlil na zámku štáb „SS-Leibstandarte Adolf

bem. Další rekonstrukce byla odložena na neurčito.

se měl stát hrad Jezeří, ale záměr se nezdařil. Kunz

Hitler“ v čele s Obersturmbannführerem Seppem

Významná kulturní památka byla ještě v polovině

z Kaufunku byl se svou družinou na saské straně do-

Dittrichem. Pak se tu usídlila posádka, určená ke

80. let z důvodu prioritní těžby uhlí určena k likvi-

paden a roku 1455 popraven ve Freibergu. Z obavy

hlídání zajatců, kteří tu byli ubytováni. Jednalo se

daci. Zámek byl odsouzen k pomalému chátrání.

o osud Kunzových synů obsadil hrad Jezeří zemský

o Poláky, Rusy, Francouze i o potrestané německé

Boj o záchranu Jezeří se tehdy rozvinul z popudu

správce Jiří z Poděbrad, který využil přítomnosti své

vojáky. V březnu 1943 došlo k novému využití zámku

ekologů a vyvrcholil v osmdesátých letech, kdy se

posádky a při příležitosti tohoto tažení dobyl město

pro vězeňské účely. Byl zde zřízen zvláštní tábor pro

na jejich stranu připojila široká veřejnost. Již v ro-

Most, okupované dosud Míšeňskými.

prominentní osobnosti „Sonderlager für prominente

ce 1986 se spontánně utvořila nezávislá skupina

Začátkem 16. století byl hrad přestavěn na reneza-

Persönlichkeiten“, převážně vysoké francouzské

zapálených ekologických nadšenců s rozsáhlým

nční zámek. Ve Třicetileté válce měnil hrad majitele,

důstojníky. Mezi prominentními osobnostmi, in-

odborným zázemím, která se po listopadu 1989

byl zpustošen a 1646 zcela vyhořel. K rozsáhlé re-

ternovanými na Jezeří, se mimo jiné uvádí zejména

přeměnila v oficiální „Společnost za obnovu Je-

konstrukci dochází až koncem 17. století.

Pierre de Gaulle - bratr francouzského prezidenta de

zeří“. Po velkém úsilí byl vytýčen ochranný pilíř,

Již v tomto období bylo Jezeří ale zámkem honos-

Gaulla, syn bývalého ministerského předsedy Micha-

sahající až k spodnímu okraji zámeckého parku.

ným a skvostným, který zcela odpovídal tehdejším

el Clémenceau, Dr. Menetrel - osobní lékař maršála

Další osud zámku ovlivnily události, které zákonitě

představám o rodovém sídle. Po stranách hlavního

Pétaina, princ Michael Montenegra a další. Po válce

následovaly po listopadu 1989. V roce 1991 byly

portálu jsou dokonce sochy atlantů od Jana Adama

v roce 1949 převzala zámek do své správy Národní

uplatněny a v následujícím roce uznány restituční

Dietze z poloviny 18. století. Dne 25. září 1713 zámek

kulturní komise. Stavební stav zámku byl označen ja-

nároky rodiny Lobkowiczů a zámek vrácen do jejich

nešťastnou náhodou znovu vyhořel. Za doby panství

ko špatný. Zámek byl dne 22. září 1950 rozhodnutím

vlastnictví. Ukázalo se však, že obnova silně devas-

Lobkowiczů to byl Josef František Maxmilián, jehož

vlády dán k dispozici ministerstvu národní obrany.

tované kulturní památky je nad jejich síly i finanční

jméno je spojováno nejen s uměleckým působením,

Armáda se snažila přizpůsobit prostory zámku zcela

možnosti. Řešení nastalé situace jistě ocení až his-

ale také s intenzivní stavební činností, jejímž cílem

svým potřebám. Interiéry byly znehodnoceny a zbylý

torie: v roce 1996 daroval pan Martin Lobkowicz

bylo přizpůsobit zámek požadavkům dobových

mobiliář rozkraden nebo zničen. Dne 29.8.1958 byl

zámek Jezeří státu a objekt se po vzájemné dohodě

nároků, odpovídajícím tehdejším představám o po-

zámek předán Státní památkové správě a ta jej roku

opět vrátil do správy Památkového ústavu. I přes

hodlném životě šlechtické společnosti.

1959 odevzdala Krajskému národnímu výboru v Ústí

velmi neutěšený stav rozhodlo tehdejší vedení

Výrazné stavební úpravy byly zahájeny v roce 1802.

nad Labem. V tuto dobu nebyla na Jezeří zajišťová-

památkového ústavu v roce 1996 o zpřístupnění

Dalším významným představitelem byl JUDr. Max-

na žádná ostraha a zámek byl ponechán na pospas

památky. Byl to významný moment v historii zámku.

milián Ervín z Lobkowicz, který se stal po právnic-

vandalům až do roku 1960. V letech 1961 až 1972

Prezentace objektu tak zapříčinila přísun výrazněj-

kých studiích významným diplomatem ve službách

byl zámek ve správě Okresního národního výboru

ších finančních prostředků, které napomohly nejen

Československé republiky. Z toho důvodu také ode-

v Mostě a byl vypracován první projekt rekonstrukce

zastavit pokračující chátrání, ale vzbudily i naději na

šel již v roce 1938 do exilu ve Velké Británii, kde se

objektu. Okresní národní výbor v Mostě v roce 1972

dokončení celkové rekonstrukce.
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war JUDr. Maxmilian Ervín von Lobkowicz, der nach

1972 wurde das Schloss vom Rat des Kreises Most

dem Jurastudium ein bekannter Diplomat im Dienste

verwaltet und das erste Sanierungsprojekt wurde

Der Vorgänger des heutigen Schlosses war eine

der Tschechischen Republik wurde. Aus diesem

dort entwickelt. 1972 wurde es aber dem Bezirksamt

mittelalterliche Burg, die 1363 – 1365 bereits

Grund ging er ins Exil nach Großbritannien, wo er zu

für Denkmalpflege und Naturschutz übertragen.

schriftlich erwähnt wurde. Bereits da trifft man auf

einer bekannte Persönlichkeit des antifaschistischen

Eine weitere Rekonstruktion wurde erarbeitet. Das

die Bezeichnung „de Lacu“ (am See) und auch „von

Widerstandes wurde.

bedeutende Kulturdenkmal wurde noch in der

Aysenberg“.

Bereits in den ersten Tagen des Zweiten Weltkriegs

Hälfte der 80er Jahre aufgrund der Priorität für die

Das bestätigt auch der historische deutsche Name

wurde hier das Stabsquartier der „SS-Leibstandarte

Kohleförderung zum Abriss bestimmt. Das Schloss

Eisenberg - logisch mit der Förderung des Eisener-

Adolf Hitler“ unter Obersturmbannführer Sepp Dit-

wurde dem langsamen Verfall preisgegeben. Der

zes in diesem Teil des Erzgebirges verbunden. Die

trich eingerichtet. Später zog hier die für die Auf-

Kampf um seine Rettung gipfelte in einer Initiative

Burg wechselte oft den Besitzer. Einer der späteren

sicht der Häftlinge bestimmten Besatzungstruppen

der „Ökologen“ in den 80er Jahren, als es ihnen ge-

Besitzer, Ritter Kunz von Kaufungen, verteidigte hier

ein, die hier untergebracht waren. Es handelte sich

lang, eine breite Öffentlichkeit auf sich aufmerksam

die Interessen des Tschechischen Königreiches,

um Polen, Russen, Franzosen, sowie um bestrafte

zu machen. Bereits 1986 gründete sich spontan eine

trotz dass er aus Sachsen stammte. Der Grund

deutsche Soldaten. Später kam zu einer erneuten

unabhängige Gruppe engagierter Leute mit umfang-

seiner Unterstützung war jedoch die Feindschaft

Nutzung des Schlosses als Gefängnis. Es wurde hier

reichem fachlichem Hintergrund, die nach 1989

zwischen der Familie Kaufungen und dem Kurfürst

ein „Sonderlager für prominente Persönlichkeiten“,

in eine „Gesellschaft zur Erneuerung von Jezeří“

Friedrich von Sachsen. Zum Höhepunkt der ange-

überwiegend hohe französische Offiziere gegründet.

mündete. Das weitere Schicksal haben die Ereignis-

spannten Beziehungen kam es 1455, als Kunz die

Unter den in Jezeří internierten prominenten Perso-

se nach dem Jahr 1989 beeinflusst. 1991 wurden

Söhne des Kurfürsten aus dem Schloss Altenburg

nen waren unter anderem Pierre de Gaulle – Bruder

die Restitutionsansprüche der Familie Lobkowicz

entführte, um die Rückgabe der Baugründe zu er-

des französischen Präsidenten de Gaulle, der Sohn

vorgebracht und im folgenden Jahr anerkannt. Das

zwingen, die ihm Friedrich abgenommen hatte. Die

des ehemaligen Premierministers Michael Clé-

Schloss wurde in ihren Besitz zurückgeführt. Es hat

Burg Jezeří sollte zum Gefängnis werden, aber das

menceau, Dr. Menetrel – Privatarzt des Marschalls

sich aber gezeigt, dass die Erneuerung des sehr

Vorhaben misslang. Kunz von Kaufungen wurde

Pétain, Prinz Michael Montenegra und weitere. Nach

zerstörten Denkmals über ihre Kräfte und über ihre

mit seinem Gefolge auf sächsischer Seite ergriffen

dem Krieg übernahm 1949 das Schloss die Nationale

finanziellen Möglichkeiten geht. Eine Lösung der

und 1455 in Freiberg hingerichtet. Aus Furcht vor

Kulturkommission. Der Bauzustand wurde damals

entstandenen Situation brachte sicher erst folgende

dem Schicksal der Söhne Kunzens wurde die Burg

als schlecht bezeichnet. Am 22. September 1950

Geschichte: 1996 schenkte Herr Martin Lobkowicz

Jezeří vom damaligen Landvogt Jiří von Poděbrady

wurde es aufgrund eines Regierungsbeschlusses an

das Schloss Jezeří dem Staat und das Objekt kam

besetzt. Er nutzte dazu die Verfügbarkeit seiner Gar-

das Nationale Verteidigungsministerium übergeben.

gemäß eines gegenseitigen Abkommens wieder in

nison und eroberte bei dieser Gelegenheit die von

Die Armee bemühte sich, die Räumlichkeiten des

die Verwaltung der Denkmalpflege. Trotz des tristen

den Meißnern besetzte Stadt Most.

Schlosses ihren Bedürfnissen anzupassen. Die In-

Zustandes entschied die Leitung der Denkmalpflege

Am Anfang des 16. Jahrhunderts wurde die Burg im

nenräume wurden demoliert und das restliche Mobi-

1996, das Denkmal öffentlich zugänglich zu machen.

Stil der Renaissance umgebaut. Im Dreißigjährigen

lar entwendet oder vernichtet. Am 29. 08. wurde das

Es war ein wesentlicher Moment in der Geschichte

Krieg änderte das Schloss seine Besitzer, wurde

Schloss der Staatlichen Denkmalpflege übergeben

des Schlosses. Die Präsentation des Objektes verur-

verwüstet und brannte 1646 völlig aus. Zu einer

und 1959 dem Rat des Bezirkes in Ústí nad Labem

sachte einen größeren Zufluss der Finanzmittel, die

umfangreichen Rekonstruktion kam erst am Ende

unterstellt. In dieser Zeit war für das Schloss Jezeří

nicht nur den weiteren Verfall verhinderten, sondern

des 17. Jahrhunderts. Schon in dieser Zeit war Jezeří

kein Wachschutz gewährleitet und bis 1960 wurde

sie erweckten auch Hoffnungen für die Beendigung

ein prunkvolles Schloss, das den damaligen Vor-

es den Vandalen überlassen. Zwischen 1961 und

der kompletten Rekonstruktion.

stellungen über einen Adelssitz entsprach.
Beiderseits des Hauptportals befinden sich
sogar Statuen der Atlanten von Jan Adam
Dietz aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Am 25. September 1713 brannte das
Schloss wiederum Infolge eines Unglücks
ab. Zur Herrschaftszeit der Adelsfamilie
Lobkowicz war es Josef František Maxmilián,
dessen Name nicht nur mit dem künstlerischen Wirken verbunden ist, sondern auch
mit einer intensiven Bautätigkeit. Sein Ziel
war es, das Schloss den damaligen Anforderungen anzupassen, die den Vorstellungen
von einem behaglichen Lebens der Adels
entsprachen.
Wesentliche Baumaßnahmen wurden 1802
begonnen. Ein weiterer Vertreter der Familie
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5. HUDEBNÍ
CESTA
KRUŠNOHOŘÍM

Erzgebirgische

Eine Einrichtung des
kul(T)our-Betriebes
des Erzgebirgskreises

16. srpen 2015
– od 10:00 do 16:30

Anton-Günther-Weg 4 , 09496 Marienberg
Telefon: 03735 - 2 20 45, Fax: 03735 - 66 17 84
info@baldauf-villa.de, www.baldauf-villa.de

Pozvánka Fichtelberské železnice

5.

5. ERZGEBIRGISCHE LIEDERTOUR

do Cranzahlu, Neudor fu a do Lázní

16. August 2015 - 10:00 bis 16:30 Uhr
Entlang der Fichtelbergbahn von Cranzahl, Neudorf bis Kurort Oberwiesenthal

Oberwiesenthal
Vydejte se s námi 16.

Begleiten Sie uns am 16. August 2015 zur 5. Erzgebirgischen LiederTour durch das romantische Erzgebirge entlang der Fichtelbergbahn am Qualitätswanderweg Kammweg Erzgebirge-Vogtland. Zwischen Cranzahl, Neudorf und Kurort Oberwiesenthal können Sie zu Fuß, mit dem Rad oder per Bahn
einmalige erzgebirgische Natur und Musik genießen. Seien Sie dabei, wenn sich das Erzgebirge von seiner schönsten Seite zeigt. Von 10 bis 16:30 Uhr
sind alle Stationen mit unseren Musikern besetzt und jeder kann in individueller Reihenfolge beliebig viele Stationen besuchen. Um 17:00 Uhr treffen sich
auf der Freilichtbühne Kurort Oberwiesenthal alle teilnehmenden Musikanten zum gemeinsamen
musikalischen Ausklang der 5. Erzgebirgischen LiederTour.
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hezčí stránky. Od 10:00

na stanoviště obsazena
našimi hudebníky a každý může, v libovolném
pořadí a podle chuti,
navštívit kolik sám chce
stanovišť. V 17:30 se
všichni zúčastnění hudebníci sejdou v přírodním divadle v Oberwiesenthalu na společném
hudebním závěru této
5. Hudební cesty Krušnohořím.

Kein Anspruch auf Vollständigkeit, der Veranstalter behält sich kurzfristige Änderungen vor.

do 16:30 budou všech-

bis 16:30 Uhr

Dieses Bild entstand zum Abschlusssingen 2014 auf dem Hirtstein.

1 Nádraží Cranzahl - Krušnohorská muzika, jak ji dovedou zahrát jen Chamtzer Bossen

9 Appartementhotel Jens Weißflog - Krušnohorský šraml - Heiner Stephani a jeho domácí kapela

2 Stanoviště Unterneudorf (Stachelbeerbahnhof) - Dudy a buben - hudebníci Frieda a Friedrich

10 Hotelbaude Bergkristall - Na citeru hraje Thomas Baldauf a Frank Mäder na kytaru

3 Neudorfer Suppenmuseum - Umění v nářečí - Siegfried Meyer a Achim Wolle

11 Nádraží Kretzscham-Rothensehma - Urigova svérázná náladová hudba se skupinou De Moosbacher

4 Nádraží Vierenstraße - Folk z Krušnohoří - Sterni & Freunde

12 Nádraží Niederschlag - Písničkář Hendrik Seibt zpívá a hraje pro své Krušnohorce

5 Kleine Waldlichtung - Nářečí & Muzika - Matthias Fritzsch

13 Nádraží Hammerunterwiesenthal - Filmové šlágry, cikánská hudba a evergeen s Duo Roter Mohn

a Armin Ortelbach

14 Stanoviště Unterwiesenthal - Česko-saské krušnohorské písně - Stefan Gerlach, Christoph Rottloff a

6 Schützhütte an der Bimmelbahn - Krušnohorské písně s Holgerem Sicklem a Alžbětou Trojanovou

Franz Severa

a její Přísečnickou Harfou

15 Nádraží Kurort Oberwiesenthal - Náladová hudba - De Ranzen

7 Schutzhütte Bäreneck - Blues, jazz a improvizace - Michal Müller a jeho citera

17:00 Hudební závěr 5. Krušnohorských hudebních cest

8 Bärenfanghütte - Krušnohorský blues – písničkář Kendy John Kretzschmar

Přírodní divadlo v Kurort Oberwiesenthalu (stanoviště č. 16)

